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Πξόινγνο 

 

Πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο κνπ ζα ήζεια λα επηζεκάλσ ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο κνπ, απφ ηνλ θαζεγεηή κνπ θχξην 

Κσλζηαληίλν Νηρσξίηε Πξφεδξν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ ηκήκαηνο, ηνλ θχξην ηαχξν 

Κακαξνχδε θαζεγεηή γισζζνιφγν, ηνλ θχξην Γεκήηξην  Κπξθηιή θαζεγεηή 

 Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ ζηελ Αλ. Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα, ηελ θπξία 

Καιιηφπε Κσλζηαληίλνπ, δηδάθησξ ηεο εζληθήο Αζιεηηθήο Αθαδεκίαο φθηαο Vasil 

Levski θαη ηελ θπξία Φηιίηζα ηξάηε θηιφινγν γηα ηελ επηκέιεηα ηνπ θεηκέλνπ. Δπίζεο 

ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Δπάγγειν Μαξγαξίηε πξψελ Γήκαξρν νρνπ, 

νηθνλνκνιφγν, γηα ηε ζπλέληεπμε θαη ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

αξρείν, φπσο επίζεο θαη ηνλ θχξην ηέιην Γαγαλέιε πξψελ δεκνηηθφ ππάιιειν γηα ηελ 

θαζνδήγεζε θαη βηβιηνγξαθία , ηνλ  θχξην Γεψξγην Κφθηε δηθεγφξν γηα ηε ζπλέληεπμε, 

ηνλ θχξην Αζαλάζην Σεξδή μελνδνρνυπάιιειν γηα ηε ζπλέληεπμε θαη ην πινχζην ληφπην 

ιεμηιφγην  θαη ηνλ θχξην Απφζηνιν Μάζηνξα δάζθαιν ζην νρφ γηα ηε ζπλέληεπμε θαη 

ηελ θαζνδήγεζε. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Χξήζην Καξαθφιε 

θαζεγεηή θπζηθήο γηα ηε ζπλέληεπμε, ην βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

αξρείν θαη δχν απφ ηα ζπγγξαθηθά έξγα ηεο αδεξθήο ηνπ Επξάλλα Εαηέιε , ηνλ θχξην 

Αζαλάζην Βνπιγαξίδε επαγγεικαηία νδεγφ, κφληκν θάηνηθν νρνχ, γηα ηε ζπλέληεπμε 

θαη θαζνδήγεζε φπσο επίζεο θαη ηνλ θχξην Χατδεπηφ Μαξγαξίηε ηαηξφ γηα ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ην βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ. 

 Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κε αθνξκή ηελ θαηαγσγή κνπ απφ ην νρφ θαη ηε δπλαηφηεηά 

κνπ λα ρξεζηκνπνηήζσ επηπιένλ κεζφδνπο έξεπλαο εθηφο απφ ηε βηβιηνγξαθηθή ιφγσ 

ηεο παξακνλήο κνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε θσκφπνιε γεγνλφο πνπ κνπ πξφζθεξε βησκαηηθέο 

εκπεηξίεο αθφκα απφ ηα παηδηθά κνπ ρξφληα. Έηζη ινηπφλ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθφκα νη κέζνδνη, ηεο επηηφπηαο έξεπλαο  θαη παξαηήξεζεο, φπσο 

επίζεο θαη νη ζπλεληεχμεηο ζε κφληκνπο θαηνίθνπο. 
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DIPLOMATIC WORK TOPIC 

«A TYPICAL BALKAN TOWN: THE SOHOS • CULTURE, LANGUAGE 

AND ECONOMIC DEVELOPMENT» 

 

1. Summary 

 

 

The following paper is about the culture, language and economy of Sohos 

since ancient times and in particular since the 18th century to this day. Both the 

culture and customs of the area are presented along with the social and financial 

evolution as Sohos is situated in what originally was a part of the Ottoman empire and 

later (since 1913) of the new Greek state with severe consequences to the low 

tolerance towards  the language differentiation in the area. The result of this union 

was the abandonment to a great extent of the Slavic and Turkish idioms, while several 

cultural characteristics and customs remain intact and are carried out to the letter by 

the inhabitants today. The two most important customs, the carnival and the 

traditional wrestling, are more extensively presented. In a social and financial level 

the extensive war period of the first half of the 20th century caused major changes to 

the population, with the Muslim community moving to Turkey being replaced by 

Greek refuges following the political decision of the exchange of the population, as 

well as to the finances since the end of the 2nd World War brought along a new line 

of professionals such as farmers, animal breeders, merchants of general trade and 

especially timber who replaced the dominating, up to that time, tobacco traders. 
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1. Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα εξγαζέα πξαγκαηεχεηαη ηνλ πνιηηηζκφ, ηε γιψζζα θαη ηελ 

νηθνλνκέα ηνπ νρνχ απφ αξραηνηΪησλ ρξφλσλ αιιΪ θαη ηδηαέηεξα απφ ηνλ 18ν αη. 

κΫρξη ζάκεξα. Γέλεηαη αλαθνξΪ ηφζν ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα νρηλΪ  δξψκελα, φζν 

θαη ζηελ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά εμΫιημε απηάο ηεο Βαιθαληθάο θσκφπνιεο, 

θαζψο ν νρφο βξέζθεηαη ζε κηα πεξηνρά πνπ αξρηθΪ απνηΫιεζε ηκάκα ηεο 

Οζσκαληθάο Απηνθξαηνξέαο θαη ζηε ζπλΫρεηα (απφ ην 1913) ελφο εζληθνχ θξΪηνπο, 

ηνπ λενειιεληθνχ, κε φηη απηφ ζπλεπΪγεηαη σο πξνο ηελ αλνρά ηεο γισζζηθάο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. Σν απνηΫιεζκα άηαλ ε ππνρψξεζε ησλ ζιαβηθψλ θαη ηνπξθηθψλ 

ζηνηρεέσλ ζε Ϋλα κεγΪιν βαζκφ, κε πνιηηηζηηθΪ θαη πνιηηηζκηθΪ ζηνηρεέα φκσο λα 

παξακΫλνπλ αλαιινέσηα ζην ρξφλν , λα δηαηεξνχληαη θαη λα ηεινχληαη αλειιηπψο  κε 

ζξεζθεπηηθά επιΪβεηα απφ ηνπο θαηνέθνπο Ϋσο ζάκεξα γεγνλφο, πνπ καξηπξΪ ηνλ  

ηππηθΪ Βαιθαληθφ ραξαθηάξα ηεο θσκφπνιεο. Σα δχν πην ζεκαληηθΪ δξψκελα, ην 

θαξλαβΪιη θαη ε παξαδνζηαθά πΪιε νρνχ, παξνπζηΪδνληαη εθηελψο. ε νηθνλνκηθφ 

θαη θνηλσληθφ επέπεδν νη πνιεκηθΫο πεξηπΫηεηεο ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νπ αη. 

πξνθΪιεζαλ ζεκαληηθΫο αιιαγΫο, ηφζν πιεζπζκηαθΫο (ην κνπζνπικαληθφ ζηνηρεέν 

ηεο επξχηεξεο πεξηνράο ηνπ νρνχ θεχγεη ζηελ Σνπξθέα θαη αληηθαζέζηαηαη απφ 

·ιιελεο πξφζθπγεο, ζηα πιαέζηα ηεο αληαιιαγάο ησλ πιεζπζκψλ) φζν θαη 

νηθνλνκηθΫο, θαζψο κεηΪ ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, κέα λΫα ηΪμε επαγγεικαηηψλ 

αγξνηψλ θηελνηξφθσλ αιιΪ θαη εκπφξσλ γεληθνχ εκπνξένπ θαη μπιεέαο  θπξηαξρεέ 

Ϋλαληη ησλ παιαηφηεξσλ ηζρπξψλ θαπλΫκπνξσλ. 
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2. Δηζαγσγηθά 

2.1 νρόο γεσγξαθηθή ζέζε    

              
1
 

 

Αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο εξγαζέαο απνηεινχλ ε εμΫηαζε ηνπ πνιηηηζκνχ, 

ηεο γιψζζαο θαη ηεο νηθνλνκέαο ηνπ νρνχ κΫρξη ζάκεξα. ΜΫζα απφ ηελ αμηνπνέεζε 

ηεο ζρεηηθάο βηβιηνγξαθέαο, ηεο επηηφπηαο Ϋξεπλαο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ ζα 

πξνζπαζάζνπκε λα αλαδεέμνπκε ηηο νηθνλνκηθνθνηλσληθΫο αιιαγΫο πνπ ζπλΫβεζαλ 

ζην ζπγθεθξηκΫλν νηθηζηηθφ ζπγθξφηεκα θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρά ηνπ, 

ζπζρεηέδνληαο κε ηηο εμειέμεηο πνπ ιΪκβαλαλ ρψξα γεληθφηεξα ζε ηζηνξηθφ 

πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθννηθνλνκηθνθνηλσληθφ επέπεδν. 

ΚηηζκΫλνο ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Βεξηέζθνπ, ζην ΒΑ ηκάκα ηνπ λνκνχ 

Θεζζαινλέθεο ζε πςφκεηξν πΪλσ απφ 600κ. απφ ηελ επηθΪλεηα ηεο ζΪιαζζαο  θαη 

κφιηο 52 ρηιηφκεηξα απφ ην θΫληξν ηεο πφιεο  ηεο Θεζζαινλέθεο, δηαηεξεέ ηνλ 

εκπνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ ξφιν ζηελ επξχηεξε πεξηνρά θαη απνηειεέ θΫληξν  παξνράο 

ππεξεζηψλ αιιΪ θαη θΫληξν δηνηθεηηθφ κΫρξη πξφηηλνο. Ζ Ϋθηαζε ηνπ Γάκνπ νρνχ 

άηαλ: 281,518η.ρκ. Ϋλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζε Ϋθηαζε δεκνηηθΪ δηακεξέζκαηα ζε φιε 

ηελ Διιεληθά επηθξΪηεηα. 

                                                
1
   νρφο γεληθά φςε πεγά a.akamaihd.net 
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2
 

Πνιηηηθφο ρΪξηεο λνκνχ Θεζζαινλέθεο κε ηνπο δάκνπο πξηλ κεηαηξαπνχλ ζε 

Καπνδηζηξηαθνχο, κε λνχκεξα .
3
   37 - Γάκνο νρνχ - Sochos (Γάκνο/Municipality) 

 

 ηε ζπλΫρεηα κε ηελ κεηαηξνπά ηνπ  Γάκνπ ζε Καπνδηζηξηαθφ εληΪρζεθαλ 

θαη ηα δεκνηηθΪ δηακεξέζκαηα Κξπνλεξένπ θαη Αζθνχ 
4
. άκεξα ν Γάκνο νρνχ Ϋρεη 

απνξξνθεζεέ απφ ην Γάκν ΛαγθαδΪ. Ο Γάκνο νρνχ
5
 δελ ππΪξρεη πηα. Ο  νρφο 

ζάκεξα  αλάθεη:  

 ΓηνηθεηηθΪ, ζηνλ Γάκν ΛαγθαδΪ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλέθεο.  

 ΓηθαζηηθΪ, ζην Δηξελνδηθεέν νρνχ.  

 ΟηθνλνκηθΪ, ζηε Γ.Ο.Τ νρνχ.(Γ.Ο.Τ. ΛαγθαδΪ απφ ην 2012 )  

 ΓαζηθΪ, ζην Γαζαξρεέν ΛαγθαδΪ, ηε δηεχζπλζε Γαζψλ Θεζζαινλέθεο θαη 

ζηε Γηεχζπλζε Γαζψλ ΠεξηθΫξεηαο Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο.  

Σν θιέκα ηνπ νρνχ θαηαηΪζζεηαη ζην μεξφ κεζφζεξκν θαη ραξαθηεξέδεηαη απφ 

πνιχ ςπρξνχο ρεηκψλεο θαη ιηγφηεξα ζεξκΪ θαινθαέξηα. Σν Ϋδαθνο ηεο πεξηνράο 

απνηειεέηαη ζην κεγαιχηεξν κΫξνο ηνπ απφ ζακλψδε βιΪζηεζε, αιιΪ θαη δαζψδεηο 

                                                
               

2
 Γηακεξέζκαηα δάκσλ εληφο λνκνχ Θεζζαινλέθεο πξηλ ηελ εθαξκνγά ηνπ ΚαιιηθξΪηε πεγά 

http://Thessaloniki_Prefecture,_Greece_-_political_map_low_detail_-_numbered.svg 

               3 ΒιΫπε ΠαξΪξηεκα, Πέλαθαο 3 
4 Αγηδέδνπ ε. (2007), «H γπλαηθεέα παξαδνζηαθά θνξεζηΪ απν ηνλ νρφ Θεζζαινλέθεο. 

Πξψηε πξνζΫγγηζε» ,Μαθεδνληθα.ει.227. 
5  ΒιΫπε  ΠαξΪηεκα, θσηνγξαθέα 1 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Thessaloniki_Prefecture,_Greece_-_political_map_-_low_detail_-_numbered.svg
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πεξηνρΫο ζε κεγαιχηεξν πςφκεηξν   θαη εέλαη πεινακκψδεο κΫρξη ακκψδεο γη' απηφ 

θαη επδηΪβξσην θαη πησρφ ζε βΪζεηο αζβεζηένπ, καγλεζένπ θαη θαιένπ. Γηα ην ιφγν 

απηφ πξνζθΫξεηαη πεξηζζφηεξν γηα δαζηθά παξΪ  γηα γεσξγηθά εθκεηΪιιεπζε. Ο 

νρφο εέλαη ρηηζκΫλνο ζηελ εκηνξεηλά δψλε ηνπ φξνπο Βεξηέζθνπ θαη ραξαθηεξηζηηθφ 

θπηφ ηεο δψλεο απηάο εέλαη ην πνπξλΪξη.  ην φξνο Βεξηέζθνο θπξηαξρνχλ ηα δΪζε 

ηεο δξπφο.  Ζ ρισξέδα απηά ππνδειψλεη φηη ν αλζξψπηλνο παξΪγνληαο κε ηηο ζπλερεέο 

επεκβΪζεηο ηνπ ζην θπζηθφ πεξηβΪιινλ Ϋρεη ζηακαηάζεη ζηε πεξηνρά απηά ηε 

θπζηνινγηθά εμΫιημε ηεο ρισξέδαο.  Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο βιΪζηεζεο ηεο πεξηνράο 

εέλαη νη πνιπΪξηζκεο θαξπδηΫο θαη θαζηαληΫο, επδηΪθξηηεο ζηε κεγαιχηεξε Ϋθηαζε ηεο 

πεξηνράο, ησλ νπνέσλ ην χςνο θζΪλεη κΫρξη θαη ηα 25 m. Ο νρφο, εέλαη φπσο εέπακε 

θηηζκΫλνο ακθηζεαηξηθΪ ζηνπο πξφπνδεο ηεο νξνζεηξΪο ηνπ Βεξηέζθνπ, ΒΑ ηεο 

Θεζζαινλέθεο. Σα αξραηνινγηθΪ επξάκαηα
6
 ηεο πεξηνράο δεέρλνπλ φηη ε πεξηνρά 

άηαλ θαηνηθεκΫλε απφ ηελ αξραηφηεηα 
7
.ΑλαθνξηθΪ κε ηελ νλνκαζέα ηνπ νρνχ 

φπσο ζα δνχκε θαη παξαθΪησ , ε επηθξαηΫζηεξε εθδνρά εέλαη φηη πξνάιζε απφ ηε 

ζπγρψλεπζε ηνπ Όζζα (αξραέα πφιε ζηελ πεξηνρά ηεο καθεδνληθάο Βηζαιηέαο) θαη 

ηνπ Υνπο (αξραένπ νηθηζκνχ ζηα αλαηνιηθΪ ηνπ νρνχ). Σν φλνκα νρφο βξέζθεηαη 

ραξαγκΫλν ζε παιηΫο εηθφλεο ηνπ 9νπ θαη 10νπ αη. κ.Υ. ζηα εηθνλνζηΪζηα παιαηψλ 

νηθνγελεηψλ ζηνλ νρφ θαη ζε ιέζηλε πιΪθα κε ρξνλνινγέα 1600 κ.Υ. 
8
. ΣΫινο, ν 

νρφο αλαθΫξεηαη θαη ζε Ϋλα θνξνινγηθφ Ϋγγξαθν ηνπ 1695, φπνπ θαέλεηαη φηη 

απνηεινχζε Ϋλα κεγΪιν ηηκΪξην πνπ εέρε παξαρσξεζεέ ζε Ϋλαλ ΜνπζνπικΪλν πνπ 

θαηνηθνχζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
9
 Οη θΪηνηθνέ ηνπ άηαλ θνιιάγνη πνπ Ϋβγαδαλ 

ην ςσκέ ηνπο θαιιηεξγψληαο ζηηεξΪ θαη ακπΫιηα θαη εθηξΫθνληαο δψα 
10

. 

Δπέ Σνπξθνθξαηέαο ν νρφο ππαγφηαλ ζηνλ Γάκν ΜπνγδΪλ ηνπ ζαληδαθένπ 

ηεο Θεζζαινλέθεο 
11

 θαη άηαλ Ϋλα απφ ηα κεγΪια ρσξηΪ ηνπ θαδΪ ΛαγθαδΪ, καδέ κε 

                                                
6ΠΔΣΑ Φ. (1974), «ΥΡΟΝΗΚΑ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΑ 1968-1970», 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ.ΔΛ.307 
7  ΑΓΣΕΗΓΟΤ Δ. (2007), «Ζ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΦΟΡΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΥΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ»,ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ.ΔΛ.225 
8   ΑΓΣΕΗΓΟΤ Δ. (2007), «Ζ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΦΟΡΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΥΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ»,ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ.ΔΛ.226 
9 ΒΑΓΡΑΒΔΛΛΖ Η. (1952), ΗΣΟΡΗΚΑ ΑΡΥΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Α‟: ΑΡΥΔΗΟΝ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1695-1912, ΔΚΓΟΔΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ, 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.ΔΛ.25 
10 COWAN J. (1998), Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ: ΥΟΡΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΚΓΟΔΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ, ΑΘΖΝΑ.ΔΛ.39. 
11  ΒΑΓΡΑΒΔΛΛΖ Η. (1952), ΗΣΟΡΗΚΑ ΑΡΥΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Α‟: ΑΡΥΔΗΟΝ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1695-1912, ΔΚΓΟΔΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ, 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.ΔΛ.17. 



11 

 

ηε Βηζζψθα (ζεκ. Όζζα), ηελ ΜπΫξνβα (ζεκ. Βεξηέζθνο), ην ΕαγθιηβΫξη, ην 

ΚαξΪηδθηντ (ζεκ. ΚαξηεξΪ), ην ΛεηβΪδη, ην Υιακνχο θαη θπζηθΪ ηνλ ΛαγθαδΪ. Σν 

φξνο Βεξηέζθνο εέλαη απηφ πνπ πεξηβΪιιεη λφηηα ηηο πεδηΪδεο Νηγξέηαο θαη νρνχ 
12

. 

Οη θΪηνηθνη ηνπ νρνχ δηαηεξνχζαλ θαιΫο ζρΫζεηο κε ηελ Όζζα ηνπ ΛαγθαδΪ θαη κε 

ηε Νηγξέηα ηνπ Ννκνχ εξξψλ κε ηελ νπνέα εέραλ αλαπηχμεη ηαθηηθΫο εκπνξηθΫο 

ζπλαιιαγΫο. Παξνπζέαδαλ δε νκνηφηεηεο ζηα Ϋζηκα, ηα άζε θαη ηε θνξεζηΪ. 

ΜΪιηζηα, εμαηηέαο ηεο νηθνλνκηθάο επκΪξεηαο ησλ θαηνέθσλ ηεο Νηγξέηαο, ε Ϋλδπζε 

ησλ ηειεπηαέσλ άηαλ πην εληππσζηαθά θαη απνηεινχζε πξφηππν γηα ηηο γπλαέθεο ηνπ 

νρνχ. Οη νρηλνέ παξνπζέαδαλ νκνηφηεηεο ζηελ ελδπκαζέα θαη ηε δηΪιεθην θαη κε 

ηελ Όζζα. Καη ηα δχν ρσξηΪ θαηνηθνχληαλ απφ γεγελεέο θαη ιέγνπο πξφζθπγεο απφ 

ηελ Αλαηνιηθά ΘξΪθε, γεγνλφο πνπ επλννχζε ηελ θαιιηΫξγεηα ησλ ζρΫζεσλ αλΪκεζα 

ηνπο. Αληέζεηα, κε ηα γεηηνληθΪ ρσξηΪ νη νρηλνέ δελ εέραλ ζηελΫο ζρΫζεηο, ηα 

πεξηζζφηεξα άηαλ θαηΪ θχξην ιφγν πξνζθπγηθΪ: Ζ Απγά
13

 θαηνηθνχληαλ ακηγψο απφ 

πξφζθπγεο απφ ηνλ Πφλην, ε Μαπξνχδα, ην ΚξπνλΫξη θαη ην θεπαζηφ απφ 

πξφζθπγεο απφ ηελ Αλ. ΘξΪθε, ηελ Αλ. Ρσκπιέα θαη ηνλ Πφλην θαη ν Αζθφο απφ 

πξφζθπγεο απφ ηελ Αλ. ΘξΪθε 
14

. ·ηζη, νη επηγακέεο κε ηα ρσξηΪ απηΪ άηαλ 

ζπΪληεο,
15

 κε δεδνκΫλε ηελ φμπλζε ζηηο ζρΫζεηο γεγελψλ θαη πξνζθχγσλ 
16

. Ζ 

ηειεπηαέα νθεηιφηαλ ζην φηη νη πξφζθπγεο πνπ εγθαηαζηΪζεθαλ εέηε ζηνλ νρφ εέηε 

ζηε γχξσ πεξηνρά άηαλ αζηνέ (κηθξΫκπνξνη, ηερλέηεο, εηδηθεπκΫλνη επαγγεικαηέεο), 

πνπ απιψο γηα ηελ εμππεξΫηεζε ησλ εζληθηζηηθψλ ζθνπψλ ηεο ειιεληθάο θπβΫξλεζεο 

εγθαηαζηΪζεθαλ ζε κηα αγξνηηθά πεξηνρά, φπνπ ηνπο δφζεθαλ πξψελ ηνπξθηθΫο 

θαηνηθέεο θαη θηάκαηα. Οη ληφπηνη ζεσξνχζαλ φηη νη πξφζθπγεο εέραλ πΪξεη ππΫξνγθν 

κεξέδην απφ ηηο ηνπξθηθΫο πεξηνπζέεο. ΔπηπιΫνλ, ππάξρε κεγΪιε δηαθνξΪ ζηα άζε: νη 

ληφπηνη ζθαλδαιέδνληαλ απφ ηνπο επξσπατθνχο ηξφπνπο ησλ λενθεξκΫλσλ θαη θπξέσο 

                                                
12 ΓΑΓΚΑ Α. (2010), ΓΗΑ ΜΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ: Ζ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟΝ 20ν  ΑΗΧΝΑ. Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΧ ΣΟ 1945, 

ΔΚΓΟΔΗ ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, ΑΘΖΝΑ.ει.21. 

 13 ΒιΫπε ΠαξΪξηεκα, θσηνγξαθέα 34,1,2.  
14 ΣΑΝΗΜΑΝΗΓΖ Π. Γ. (1988), ΠΟΝΣΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΚΓΟΔΗ 

ΧΜΑΣΔΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.ει.105-108 
15  ΑΓΣΕΗΓΟΤ Δ. (2007), «Ζ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΦΟΡΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΥΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ»,ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ.ει.227 
16 Βι. γεληθφηεξα ΜΔΡΑΚΛΖ Μ. Γ. (1984), ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΤΓΚΡΟΣΖΖ, ΔΚΓΟΔΗ ΟΓΤΔΑ, ΑΘΖΝΑ.ει.73. 
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ησλ γπλαηθψλ ηνπο, ελψ νη ηειεπηαένη θνξφηδεπαλ ηνπο ληφπηνπο ιφγσ ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπο ζπληεξεηηζκνχ 
17

. 

Οη θΪηνηθνη ηνπ νρνχ άηαλ ζηελ πιεηνςεθέα ηνπο ρξηζηηαλνέ 
18

. ην ρσξηφ 

ππάξραλ ειιεληθΪ ζρνιεέα: θαηΪ ην ζρνιηθφ Ϋηνο 1871-1872 ιεηηνπξγνχζαλ 

Αξξελαγσγεέν κε 30 καζεηΫο, Παξζελαγσγεέν κε 70 καζάηξηεο θαη Αιιεινδηδαθηηθφ 

ζρνιεέν κε 180 παηδηΪ. 
19

 ηηο αξρΫο ηνπ 20νχ αη. ηα ζρνιεέα απηΪ δηΫζεηαλ 6 

δαζθΪινπο 
20

. ΚαηΪ ηελ απνγξαθά ηνπ 1920 ν νρφο εέρε 3.498 θαηνέθνπο, ελψ κεηΪ 

ην 1922 θαη ηελ αληαιιαγά ησλ πιεζπζκψλ Ϋθηαζε ηνπο 3.694 (ην 1928) πνπ θαηΪ ην 

75% άηαλ γεγελεέο θαη θαηΪ ην 25% πξφζθπγεο απφ ηνλ Πφλην
21

 θαη ιέγνη ΒιΪρνη 
22

. 

ηε ζπλΫρεηα ν πιεζπζκφο αθνινπζεέ θζέλνπζα πνξεέα: 4.082 ην 1940, 3.861 ην 1951 

23
, 3.459 ην 1971 θαη 3.422 ην 1991 

24
. 

Απφ ην 1913-1928 ν νρφο απνηΫιεζε ηελ πξσηεχνπζα ηεο επαξρέαο νρνχ 

ΛαγθαδΪ. ην παξΪξηεκα ζηνλ πέλ. 1 θαέλνληαη ηα πιεζπζκηαθΪ ζηνηρεέα ηεο 

πιεζπζκηαθΪ ζηνηρεέα ηεο πεξηνράο θαηΪ ην ζπγθεθξηκΫλν δηΪζηεκα 
25

. ηνλ 

ζπγθεθξηκΫλν πέλαθα θαέλεηαη φηη ν νρφο απνηεινχζε φρη κφλν ην θεθαινρψξη ηεο 

επαξρέαο ηνπ αιιΪ νπζηαζηηθΪ θαέλεηαη λα ζπλΫβαηλε κηα κνξθά «αζηηθνπνέεζεο» 

                                                
17 COWAN J. (1998), Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ: ΥΟΡΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΚΓΟΔΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ, ΑΘΖΝΑ.ει.50,51. 
18 ΑΓΣΕΗΓΟΤ Δ. (2007), «Ζ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΦΟΡΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΥΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ», ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ 36, 225-

254(/MEDIA.EMS.GR/EKDOSEIS/MAKEDONIKA/MAKEDONIKA_36/EKD_PEMK_36_AGTZI

DOU.)ει.225 
19 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ . (1970), ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ ΣΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΑΗΧΝΑ ΣΖ 

ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΗΑ, ΔΚΓΟΔΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ, 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.ει.79. 
20 ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΟΤ Γ. (1962), ΚΔΦΔΗ ΚΑΗ ΔΝΣΤΠΧΔΗ ΔΚ ΠΔΡΗΟΓΔΗΑ ΑΝΑ 

ΣΖΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑΝ (1905-1906), ΔΚΓΟΔΗ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΜΔΛΔΣΧΝ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΟΤ 

ΑΗΜΟΤ, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.ει.10. 
21 ΚΟΤΚΟΤΓΖ Α. Η. (2000), Ζ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗ ΒΛΑΥΟΗ, Σ. Α‟, ΔΚΓΟΔΗ 

ΕΖΣΡΟ, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.ει.137. 
22 22 ΑΓΣΕΗΓΟΤ Δ. (2007), «Ζ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΦΟΡΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΥΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ», ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ.ει.226 
23 Τπνπξγεέν Δζσηεξηθψλ (1962), ηνηρεέα ζπζηΪζεσο θαη εμειέμεσο ησλ δάκσλ θαη 

θνηλνηάησλ, η. 18: Ννκφο Θεζζαινλέθεο, εθδφζεηο ·λσζεο Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ ηεο ΔιιΪδνο, 

Αζάλα.ει.11. 
24 ΑΓΣΕΗΓΟΤ Δ. (2007), «Ζ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΦΟΡΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΥΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ», ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ 36, 225-

254(/MEDIA.EMS.GR/EKDOSEIS/MAKEDONIKA/MAKEDONIKA_36/EKD_PEMK_36_AGTZI

DOU.)ει.226. 
25 ΓΑΓΚΑ Α. (2010), ΓΗΑ ΜΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ: Ζ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟΝ 20Ο ΑΗΧΝΑ. Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΧ ΣΟ 1945, 

ΔΚΓΟΔΗ ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, ΑΘΖΝΑ.ει.581,582. 
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ζηελ πεξηνρά, αθνχ παξαηεξεέηαη κηα κεγΪιε ζπγθΫληξσζε πιεζπζκνχ ζηνλ νρφ: 

φπσο βιΫπνπκε ν πιεζπζκφο ηνπ εέλαη ηνπιΪρηζηνλ ν δηπιΪζηνο απφ απηφλ ησλ 

Ϊιισλ κεγΪισλ ρσξηψλ (ΑξΫζνπζαο, Αζθνχ, Βεξηέζθνπ θαη Φιακνπξηνχ). ·λα Ϊιιν 

ζηνηρεέν πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πέλαθα εέλαη φηη απφ ην 1913 κΫρξη ην 1920 ν 

πιεζπζκφο αξθεηψλ ρσξηψλ, θαη κΪιηζηα θαη κεγΪισλ φπσο ν νρφο, ν Αζθφο θαη ην 

Φιακνχξηνλ, κεηψλεηαη, θΪηη πνπ πηζαλφηαηα Ϋρεη λα θΪλεη κε ηα δξακαηηθΪ γεγνλφηα 

εθεέλεο ηεο πεξηφδνπ θαη ηδηαέηεξα κε ηηο πνιεκηθΫο πεξηπΫηεηεο ησλ Βαιθαληθψλ 

ΠνιΫκσλ θαη ηνπ Α‟ Παγθνζκένπ ΠνιΫκνπ, πνπ πξνθΪιεζαλ πνιινχο λεθξνχο θαη 

κεηαμχ ηνπ Ϊκαρνπ πιεζπζκνχ. 

ΚαηΪ ηε δεθαεηέα ηνπ ‟70 θαη ηνπ ‟80 ν νρφο, κε πιεζπζκφ πεξέπνπ 3.500 

θαηνέθνπο, εμαθνινπζεέ λα απνηειεέ ην θΫληξν ηεο πεξηνράο ηνπ, ελψ γχξσ ηνπ 

ππΪξρνπλ ρσξηΪ πνπ ν πιεζπζκφο
26

 ηνπ θπκαέλεηαη κεηαμχ 2.000 θαη 100 θαηνέθσλ 

27
. άκεξα αλάθεη ζηελ επαξρέα ΛαγθαδΪ, ε νπνέα ππΪγεηαη ζηνλ Ννκφ 

Θεζζαινλέθεο. 

 

 

2.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή        

 

Ζ επξχηεξε πεξηνρά ηνπ νρνχ νλνκαδφηαλ Μπγδνλέα. Ζ Μπγδνλέα
28

 εέλαη 

αξραέα ρψξα ηεο Μαθεδνλέαο πνπ ηδξχζεθε θΪπνηε ζηε βαζηΪ πξντζηνξέα απφ ηνλ 

κπζηθφ Μχγδνλα, γην ηνπ ζενχ Άξε θαη ηεο λχκθεο Καιιηφπεο.  ΑξραηνινγηθΫο 

καξηπξέεο γη' απηάλ ηελ πεξηνρά δελ ππΪξρνπλ πνιιΫο. Γλσξέδνπκε κφλν φηη ζηελ 

καθξηλά αξραηφηεηα γέλνληαλ εδψ κπζηεξηαθΫο ηειεηΫο πξνο ηηκάλ ηνπ Γηφλπζνπ θαη 

θαηΪινηπΪ ηνπο εέδε θαη ν Δπξηπέδεο, ν νπνένο θαη καο Ϊθεζε ηηο ζρεηηθΫο αλαθνξΫο 

ζηηο «ΒΪθρεο» ηνπ. Ο Δπξηπέδεο εέρε κεέλεη Ϋλα δηΪζηεκα ζηελ ΑξΫζνπζα ηεο 

Μπγδνλέαο, θηινμελνχκελνο ηνπ βαζηιηΪ ΑξρειΪνπ θαη εθεέ ζχκθσλα κε ηελ 

                                                
26 ΒιΫπε Πέλαθα 4. Δζληθά ηαηηζηηθά Τπεξεζέα ΔιιΪδνο απνγξαθά πιεζπζκνχ-θαηνηθηψλ 

Σφκνο 1, ·θδνζε 2009, ει.221. 
27 COWAN J. (1998), Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ: ΥΟΡΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΚΓΟΔΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ, ΑΘΖΝΑ.ει.38, 39. 
28 ΒιΫπε γισζζΪξη. 



14 

 

παξΪδνζε, ηνλ θαηαζπΪξαμαλ ηα Ϊγξηα ζθπιηΪ ηεο Μαθεδνλέαο θαη ζΪθηεθε θνληΪ 

ζηελ ΑξΫζνπζα. ηνλ νρφ θπξηαξρνχλ εδψ θαη πνιιΪ ρξφληα αξθεηΪ άζε θαη Ϋζηκα.  

Σν θπξηφηεξν απφ απηΪ εέλαη ην θαξλαβΪιη ηνπ ην νπνέν επηθξαηεέ απφ ηα 

παλΪξραηα ρξφληα θαη νη ξέδεο ηνπ θζΪλνπλ ζηα αξραηνειιεληθΪ  θαινρξνλέηηθα, 

γνληκηθΪ δξψκελα ηνηρεέα πνπ θαζνξέδνπλ ηε εμΫιημε ηνπ νρνχ απφ ηνπο αξραένπο 

ρξφλνπο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα αξραέα επξάκαηα πνπ βξΫζεθαλ ζηνπο γχξσ 

ιφθνπο θαη ρξνλνινγνχληαη απφ ην 2ν θαη 1ν π.Υ. αηψλα θαη ην Ϋηνο 800 π.Υ., ρξνληΪ 

έδξπζεο ηνπ θξΪηνπο ησλ Μαθεδφλσλ. ηα λεφηεξα ρξφληα απφ ην 13ν αηψλα 

ππΪξρνπλ αλαθνξΫο γηα ην ρσξηφ νρφο ζε Ϋγγξαθα ηνπ Αγένπ 'Όξνπο θαη πιάζνο 

ζηνηρεέσλ απφ ην 1600 θαη κεηΪ. Σν φλνκα ηνπ νρνχ απνδέδεηαη ζε δηΪθνξεο 

εθδνρΫο. Σξεηο ρξνληθΫο πεξένδνη ραξαθηεξέδνπλ ηελ ηζηνξέα ηνπ νρνχ, ην 169 π.Υ. 

θαηαιακβΪλεηαη απφ ηνπο Ρσκαένπο, ην 1430 κ.Υ. πνπ θαηαιακβΪλεηαη απφ ηνπο 

Σνχξθνπο θαη ζηηο 27-10-1912 πνπ απειεπζεξψζεθε απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ.  

Σν ηνπσλχκην Μπγδνλέα ρξεζηκνπνηεέηαη απφ ηελ αξραηφηεηα γηα λα 

ππνδειψζεη ηελ επθνξέα ηεο πεξηνράο, ε νπνέα εθηεέλεηαη γεσγξαθηθΪ απφ ηνλ 

πνηακφ Αμηφ κΫρξη θαη ηνλ ηξπκνληθφ θφιπν. Ζ εηπκνινγέα ηεο ιΫμεο ΜΤ-ΓΓΧΝ
29

, 

πεξηγξΪθεη πνιχ εχζηνρα ηελ πεξηνρά απηά. χκθσλα κε ηνλ Α.Β. Παπαγεσξγένπ 

«Σν πξψην ζπλζεηηθφ εέλαη ην δσδΫθαην γξΪκκα ηνπ ειιεληθνχ αιθαβάηνπ 'Μ', ην 

νπνέν θαη πξνάιζε απφ ην δΫθαην ηξέην γξΪκκα ηνπ θνηληθηθνχ αιθαβάηνπ 'Μεκ' πνπ 

δάισλε χδσξ. Σν δεχηεξν ζπλζεηηθφ 'ΓΓΧΝ' πξνΫξρεηαη απφ ην ειιεληθφ ρζσλ - 

ρζψλνο θαη δειψλεη ην Ϋδαθνο.» Σν φλνκα ινηπφλ 'Μπγδνλέα' ζεκαέλεη 'χδσξ θαη 

Ϋδαθνο', ζηνηρεέα πνπ θαη ζάκεξα ραξαθηεξέδνπλ ηελ επξχηεξε πεξηνρά ΟΥΟΤ. 

Απφ ηελ πιεπξΪ ηνπ Α.Β. Παπαγεσξγένπ γηα ην φηη ν νρφο ππαγφηαλ ζην αλαηνιηθφ 

κΫξνο ηεο Μπγδνλέαο
30

δελ ππΪξρεη θακέα ακθηβνιέα
31

. 

 

 

2.3 νρόο εηπκνινγηθά       

                                                
29 Α.Β.ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ «Ζ ΑΡΥΑΗΑ ΜΤΓΓΟΝΗΑ» ει. 11,12 
30 ΒιΫπε  ΠαξΪηεκα, θσηνγξαθέα 2 
31 Α.Β.ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ «Ζ ΑΡΥΑΗΑ ΜΤΓΓΟΝΗΑ» ΔΛ 12, ΔΛ 18 «ΗΣΗΡΗΚΔ 

ΠΖΓΔ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΜΤΓΓΟΝΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΓΓΡΑΦΔΑ 

ΔΗΝΑΗ  ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΜΖΡΟ, ΣΟΝ ΣΡΑΒΧΝΑ, ΣΟΝ ΖΡΟΓΟΣΟ, ΣΟΝ ΘΟΤΚΗΓΗΓΖ ΣΟΝ 

ΔΚΑΣΑΗΟ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΣΟΛΔΜΑΗΟ» 
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Γηα ηελ πξνΫιεπζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ νρνχ ππΪξρνπλ κφλν εηθαζέεο θαη 

ζεσξέεο. Οη πΫληε εθδνρΫο πνπ αθνινπζνχλ αλαθΫξνληαη ζην βηβιέν «ην δξφκν ηεο 

αιιεινθαηαλφεζεο»
32

 ηνπ Γ. Μπαθαιηνχ. 

Πξψηε εθδνρά,  ε πην επηθξαηΫζηεξε, δΫρεηαη φηη ε ιΫμε νρφο πξνάιζε απφ 

ηελ ζπγρψλεπζε δπν ιΫμεσλ πνπ απνηεινχζαλ δπν απφ ηνπο ηΫζζεξηο ζπλνηθηζκνχο 

ηηο πεξηνράο πνπ άηαλ νη ακνζξΪθε, Μνξαβέηα,    Όζζα θαη Υνπο , ζάκεξα Υνχκα, 

ηνπνζεζέαο επξηζθφκελεο ζηα αλαηνιηθΪ ηνπ νρνχ.  Οη δπν ηειεπηαένη , δειαδά 

Όζζα θαη Υνχο απνηΫιεζαλ ηα ζπλζεηηθΪ ηεο ιΫμεο νρφο . χκθσλα θαη κε ηνλ 

Κνπηζηκαλά  (1975, 34)
33

 ην ηνπσλχκην πξνάιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε ηνπ Όζζα 

(αξραέα πφιε ζηελ πεξηνρά ηεο καθεδνληθάο Βηζαιηέαο) θαη ηνπ Χνπο (αξραένπ 

νηθηζκνχ ζηα αλαηνιηθΪ ηνπ νρνχ). 

 Γεχηεξε εθδνρά.  Ζ νλνκαζέα ηεο θσκφπνιεο πξνάιζε απφ ηελ ιΫμε εμνρά ά 

Ϋμνρνο θαη θαηΪ ζπγθνπά Ϋγηλε νρφο. Ζ εθδνρά απηά εέλαη πηζηεπηά απφ γΫξνληεο 

πνπ εξεπλνχζαλ   ηελ ηζηνξέα ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη κπνξεέ λα εέλαη νξζά δηφηη ν νρφο 

βξέζθεηαη ζε Ϋμνρε ηνπνζεζέα. 

Σξέηε εθδνρά. Μεξηθνέ Ϋρνπλ ηελ γλψκε φηη ν νρφο πάξε ηελ νλνκαζέα ηνπ 

απφ ηηο εζνρΫο πνπ παξνπζηΪδεη ην χςσκα ζηνπο πξφπνδεο ηνπ νπνένπ εέλαη ρηηζκΫλε 

ε θσκφπνιε θαη νη εζνρΫο απηΫο Ϋρνπλ ζρεκαηηζηεέ απφ ηηο βξνρνπηψζεηο 

ΣΫηαξηε εθδνρά. ε ηνπξθηθΪ θνξνινγηθΪ θεέκελα ηεο πξψηκεο 

ηνπξθνθξαηέαο ν νρφο αλαθΫξεηαη σο Suha ελψ ζηα ζιΪβηθα ε ιΫμε απηά ζεκαέλεη 

μεξφο ηφπνο. Δπέζεο ε ηνπξθηθά ιΫμε soğuk
34

 πνπ ζεκαέλεη θξχν απφ ηελ νπνέα  

πηζαλνινγεέηε  ε πξνΫιεπζε ηεο νλνκαζέαο. 

ΠΫκπηε εθδνρά. ηα ρξφληα ηηο ηνπξθνθξαηέαο νη Σνχξθνη Ϋιεγαλ φηη πάξε ην 

φλνκα ηνπ απφ ηε ιΫμε «νπφθ-νπ» πνπ ζεκαέλεη θξχν λεξφ, απφ κηα πεγά θξχνπ 

λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη πεξηζζφηεξνη θΪηνηθνη.  

αλ ηνπσλχκην εκθαλέδεηαη ε ιΫμε δχν θνξΫο θαηΪ  ηελ αξραηφηεηα, κέα θνξΪ 

ζαλ ψρα θαη ψρνη, πφιε ζηελ Αζζπξέα θαη ζαλ σρσ-νχο, ρσξηφ ζηελ Ηνπδαέα. 

ΔπηπιΫνλ αλαθΫξεηαη επηγξαθά «ΠΑΣΔΧ ΧΥΧΝ» απφ ηελ Καξέα. Απηφ ζεκαέλεη 

φηη ε ιΫμε βξηζθφηαλ άδε θαηΪ ηελ αξραηφηεηα ζε ρξάζε. Δθηφο ηνχηνπ γλσξέδνπκε 

                                                
32 -«ΣΟ ΓΡΟΜΟ ΣΖ ΑΛΛΖΛΟΚΑΣΑΝΟΖΖ» ΒΔΡΟΛΗΝΟ 2000 Γ. ΜΠΑΚΑΛΗΟΤ , 

Κ. ΛΔΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ , I. DOHMEIER , G. GASIECKI , I. LEDER , D. NAIN , D. RICHTER , W. 

ROSSMANN ΔΛ 213,214 
33  Αγηδέδνπ (2007, 226) Αγηδέδνπ Δ. (2007), «Ζ γπλαηθεέα παξαδνζηαθά θνξεζηΪ απφ ηνλ 

νρφ Θεζζαινλέθεο. Πξψηε πξνζΫγγηζε», ΜαθεδνληθΪ .ει.225-254 
34 ΒιΫπε γισζζΪξη 
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φηη ε ιΫμε ζσρψ ζεκαέλεη ηξέβσ, ιεηψ φπσο θαη ζσρψ = ςψρσ θαη ςψρνο γά = 

ςακκψδεο γά.  Αθφκε αλαθΫξεηαη ν ψθνο ά ψρνο Ϋλαο αξραένο ζεφο επβντθάο 

θαηαγσγάο, θαζψο θαη ν ζψθνο Δξκάο. 

Δπέζεο αλαθνξηθΪ κε ηελ εηπκνινγέα ηνπ νρφο, Ϋρνπλ δηαηππσζεέ πην 

πξφζθαηα δηΪθνξεο απφςεηο. Ο πκεσλέδεο (2010, 1299-1300) ηέζεηαη ππΫξ ηεο 

ζιαβηθάο πξνΫιεπζεο ηεο ιΫμεο, ζεσξψληαο φηη, φπσο θαη ζηελ πεξέπησζε ηνπ 

ιαθσληθνχ νρΪ,
35

 πξφθεηηαη γηα Ϋλα πδξσλχκην πνπ ζάκαηλε μεξνπφηακνο (ά «μεξφο 

ηφπνο») θαη ην ζπζρεηέδεη κε ην ζιαβ. sucho
36

 «μεξνπφηακνο, μεξφο ηφπνο» < suchъ 

«μεξφο». ΜΪιηζηα αλαθΫξεη φηη ην ρσξηφ αλαθΫξεηαη σο Suha άδε απφ ην 1862 ά θαη 

σο Sucho. Με ηελ εηπκνιφγεζε απηά έζσο ππΪξρεη ην πξφβιεκα φηη, Ϋξρεηαη ζε 

αληέζεζε κε ηελ πινχζηα ρισξέδα ηεο πεξηνράο. Θα κπνξνχζακε, βΫβαηα, λα 

ππνζΫζνπκε φηη ην ηνπσλχκην αλαθΫξεηαη ζε θΪπνηνλ πνιχ παιαηφηεξν μεξνπφηακν 

πνπ ηψξα πηα ε αλΪκλεζά ηνπ Ϋρεη ραζεέ. ΣΫινο, ε ιΫμε ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεέ 

θαη κε ην ηνπξθηθφ soğuk
37

 «ςπρξφο, ςχρνο θξχν» έζσο ιφγσ θΪπνησλ 

θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνράο. 

 

 

 

2.4 Παξαδνζηαθέο γηνξηέο έζηκα - Ο νρόο σο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο 

Οη παξαδνζηαθΫο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη θΪζε ρξφλν ζην νρφ εέλαη 

πνιιΫο θαη δηαδξακαηέδνληαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα φινπ ηνπ ρξφλνπ. Ξεθηλψληαο απφ ην 

θζηλφπσξν ζπλαληΪκε ηε «Γηνξηά ηνπ θαξπδηνχ» ην κάλα Οθηψβξην. ·πεηηα 

ενξηΪδνληαη δηΪθνξα ΥξηζηνπγελληΪηηθα θαη ΠξσηνρξνληΪηηθα Ϋζηκα. Σν «πνδηαθφ 

θαη ην πνπιηΪδαλ» ,Ϋζηκν γλσζηφ θαη σο «πνπιηΪβαλη», εέλαη γηνξηά πνπ ιακβΪλεη 

ρψξα ηε δεχηεξε κΫξα ηνπ ρξφλνπ απφ ην πξσέ Ϋσο θαη αξγΪ ην βξΪδπ, κε φξγαλα θαη 

ρνξνχο ζε φια ηα καγαδηΪ ηνπ νρνχ γηα λα πΪεη θαιΪ ν ρξφλνο. «Σα ζνχξβα» εέλαη 

επέζεο ΥξηζηνπγελληΪηηθν Ϋζηκν θαη εέλαη ηα γλσζηΪ καο θΪιαληα. Σα 

«ρειηδνλέζκαηα» γηνξηΪδνληαη ηελ πξψηε κΫξα ηνπ Μαξηένπ κε ηξαγνχδηα, παηρλέδηα 

                                                
35 πκεσλέδεο Υ.. Δηπκνινγηθφ ιεμηθφ ησλ ειιεληθψλ νηθσλπκίσλ. Λεπθσζέα: ΚΫληξν 

Μειεηψλ ΗεξΪο Μνλάο Κχθθνπ. 2010.ει. 1299-1300 
36 ΒιΫπε γισζζΪξη 
37 ΒιΫπε γισζζΪξη 
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θαη ρεηξνηερλέεο ζαλ ρειηδφληα θαη κε κπαρηζέζηα
38

.  Οη «ιαδαξέλθεο» εέλαη Ϋζηκν πνπ 

ενξηαδφηαλε κε ηξαγνχδηα ζηα ζπέηηα, φπσο ηα θΪιαληα, ην Ϊββαην ηνπ ΛαδΪξνπ 

πξηλ ην ΠΪζρα. Ο «θιέβαλνο», Ϋζηκν γλσζηφ θαη σο «δΪππνπο», δηαδξακαηέδεηαη ην 

Ϊββαην ηεο ΑπνθξηΪο πξηλ ηελ ΚαζαξΪ ΓεπηΫξα, ζηελ πιαηεέα ηνπ Αγένπ Γεσξγένπ 

κε θΪςηκν ησλ ηζΪθλσλ κε κεγΪιεο εζηέεο θσηηΪο. Παιηφηεξα ην Ϋζηκν εθηφο απφ ηελ 

πιαηεέα ηνπ Αγένπ Γεσξγένπ γηλφηαλ θαη ζηηο Ϊιιεο δπν πιαηεέεο ΜαξΪζη θαη 

Κνπκινχθη. Οη θσηηΫο άηαλ κηθξφηεξεο θαη νη ληφπηνη πεδνχζαλ απφ πΪλσ.  Ζ 

«θνχληα», Ϋζηκν πνπ Ϋρεη ραζεέ πηα, κε παηρλέδηα θαη γλσξηκέεο ζηηο παηδηθΫο ραξΫο, 

ζαλ λπθνπΪδαξν. Σα «θξέηζκα» εέλαη Ϋζηκν ν ενξηαζκφο ηνπ νπνένπ γέλεηαη σο 

επραξηζηέα ζε φζνπο βνάζεζαλ ζηελ νινθιάξσζε ζπλάζσο κηαο αγξνηηθάο δνπιεηΪο, 

φπσο ζπγθνκηδά. ην ηΫινο ηεο δνπιεηΪο γηλφηαλ ηξαπΫδη θαη γηνξηά επραξηζηέαο, ζε 

δηΪθνξεο επνρΫο ηνπ ρξφλνπ. Ζ «γηνξηά ηνπ θεξαζηνχ» γέλεηαη ην ΜΪην. Ζ «Ρνχκπα», 

πνπ Ϋρεη δηπιά ζεκαζέα γηα ην νρφ, εέλαη ν λπθηθφο γΪκνο ηηο κΫξεο ηνπ 

θαξλαβαιηνχ, φπσο επέζεο θαη ην Ϋζηκν ηεο κεηαθνξΪο ηνπ λπθηθνχ θαη ησλ 

παπνπηζηψλ ζην ζπέηη ηεο λχθεο απφ ζπγγελεέο ηνπ γακπξνχ
39

 .Ζ «θαλέζθα» εέλαη ην 

παλΫξη κε ηα δψξα ηνπ βαθηηζηκηνχ πνπ πξνζθΫξεη ζην λνλφ, απφ θεληεηφ χθαζκα 

θαη πεξηεέρε γξηβΪδη ά αξλέ, ηζνπξΫθη, γιπθΪ θαη γηανχξηη ηε κεγΪιε εβδνκΪδα. Σν 

«ΜαληνπθΪξη», γλσζηφ θαη σο ην Ϋζηκν ηνπ  «Κιεέδσλα» εέλαη ζιαβηθάο ξέδαο θαη 

Ϋρεη εμαιεηθζεέ. Δπξφθεηην γηα Ϋζηκν πνπ δηαδξακαηηδφηαλ ηελ παξακνλά ηνπ αγένπ 

ΗσΪλλε, ζηα ηΫιε ηνπ Ηνπλένπ, ζχκθσλα κε ην νπνέν αλχπαληξεο θνπΫιεο 

ηνπνζεηνχζαλ Ϋλα πξνζσπηθφ ηνπο αληηθεέκελν κΫζα ζε Ϋλα πάιηλν δνρεέν κε λεξφ ην 

νπνέν παξΫκελε φιε ηε λχρηα ζθεπαζκΫλν ππφ ην θσο ησλ Ϊζηξσλ. Λεγφηαλ πσο ηε 

λχρηα απηά ζα Ϋβιεπαλ ζε φλεηξν ην κειινληηθφ ηνπο ζχδπγν. Οη γηνξηΫο απηΫο εέλαη 

επξχηεξα γλσζηΫο ζηελ βφξεηα ΔιιΪδα αιιΪ θαη γεληθφηεξα. ΣΫινο, νη δπν πην 

κεγΪιεο θαη ζεκαληηθΫο  εθδειψζεηο νη  νπνέεο ζα παξνπζηαζηνχλ εθηελΫζηαηα ζην Ά 

θαη „Β κΫξνο αληέζηνηρα πνπ εέλαη «Σα θαξλαβΪιηα ηνπ νρνχ» θαη «Σν παλεγχξη 

ησλ Αγέσλ Απνζηφισλ» 
40

. 

Ζ παξακνλά ζην νρφ πξνζθΫξεη ζηνλ επηζθΫπηε πνηθηιέα εκπεηξηψλ θαη 

φκνξθσλ ζηηγκψλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ην παλΫκνξθν θπζηθφ πεξηβΪιινλ ,ηελ 

παξαδνζηαθά αξρηηεθηνληθά θαη ηα δηαηεξεηΫα κλεκεέα . Ο επηζθΫπηεο κπνξεέ λα 

                                                
38 ΒιΫπε γισζζΪξη. 
39 πλΫληεπμε ηνπ θ. ΑζαλΪζηνπ Βνπιγαξέδε, γηα ηελ επεμάγεζε ησλ γηνξηψλ.  
40 Γ. ΜΠΑΚΑΛΗΟΤ . «ΣΟ ΓΡΟΜΟ ΣΖ ΑΛΛΖΛΟΚΑΣΑΝΟΖΖ» ΒΔΡΟΛΗΝΟ 2000, 

Κ. ΛΔΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ , I. DOHMEIER , G. GASIECKI , I. LEDER , D. NAIN , D. RICHTER , W. 

ROSSMANN. ΔΛ 212,213. 



18 

 

βξεη γεπζηηθΫο απνιαχζεηο πνπ πξνζθΫξνπλ νη ηαβΫξλεο θαη ηα εζηηαηφξηα, λα 

αγνξΪζεη ληφπηα πξντφληα φπσο θξΫαηα,  κΫιη, βαζηιηθφ πνιηφ, ζπηηηθΪ γιπθΪ θαη 

δπκαξηθΪ, θαζΫξηα , ηπξηΪ, γηανχξηηα, γΪια, θεξαζηΪ, κάια, αριαδηΪ, ξνδΪθηλα 

θξαζηΪ θαη ηζέπνπξα απφ παξαγσγνχο. Ο επηζθΫπηεο αλαθαιχπηεη ηηο νκνξθηΫο ηνπ 

δαζνχο θΪλνληαο πνδάιαην, πεδνπνξέα, ηππαζέα ά κε ηε βνάζεηα κεραλνθέλεηνπ 

εμνπιηζκνχ. Σηο δξΪζεηο απηΫο πξνσζνχλ ν ηππηθφο φκηινο νρνχ «Φέιηππνο» θαη ν 

ζχιινγνο κνηνζηθιεηηζηψλ Μ.Ο..
41

. ηνλ πεξέπαην ηνπ ζην θαηΪθπην δΪζνο  απφ 

δξπο, νμηΫο, κπνξεέ λα ζπλαληάζεη  ηελ πΫηξηλε κεηαβπδαληηλά γΫθπξα λα πεξπαηάζεη 

ζηα ππνιεέκκαηα ηνπ ιηζφζηξσηνπ δξφκνπ πεξέπνπ 400 κ πνπ νδεγεέ ζηελ Νηγξέηα. 

Σα δαζηθΪ κνλνπΪηηα νδεγνχλ ζε ρψξνπο αλαςπράο , ζην ΡΪθνβν, ζηνλ Πξνθάηε 

Ζιέα θαη ζηνλ Άγην Υξηζηφθνξν πνπ βξέζθεηαη ζηελ θνξπθά ηνπ Βεξηέζθνπ κε ηελ 

παλνξακηθά ζΫα θαη ην αλαςπθηάξην. ΚνπξαζκΫλνο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

κΫξαο κπνξεέ λα μεθνπξαζηεέ ζηνλ μελψλα «Ρφηδα», ν νπνένο δηαζΫηεη θαη πηζέλα γηα 

θαινθαηξηλΫο δξνζεξΫο κΫξεο θαη λχθηεο.  

Ζ πινχζηα ηνπηθά παξΪδνζε αλαδεηθλχεηαη απφ ην ηξαγφκνξθν θαξλαβΪιη 

ηνπ νρνχ. ΓεθΪδεο θνπδνπλνθφξνη ρνξεχνπλ αζηακΪηεηα θεξλψληαο ηνπο 

επηζθΫπηεο πνηφ, κΫξα θαη λχρηα, κε ηνπο άρνπο ησλ δνπξλΪδσλ θαη ησλ ληανπιηψλ. 

Δπέζεο ην παλεγχξη ησλ 12 Απνζηφισλ κε ζξεζθεπηηθΫο, πνιηηηζηηθΫο θαη αζιεηηθΫο 

εθδειψζεηο εέλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο παξαδνζηαθΫο δξΪζεηο ζηε Βφξεηα ΔιιΪδα. 

 

 

 

  

                                                
41 Μ.Ο.. = Μνηνζηθιεηηζηηθφο Όκηινο νρνχ. 
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Μέξνο Α΄ 

3. Καξλαβάιη νρνύ     

3.1  Η ξίδα ηνπ εζίκνπ       

Γηα ηελ πξνΫιεπζε ηνπ θαξλαβαιηνχ ππΪξρνπλ δπν βαζηθΫο  εθδνρΫο. Μηα 

απφ απηΫο ζρεηέδεηαη κε ηνλ Άγην Θεφδσξν ηνλ ηξαηειΪηε. ΛΫλε φηη ηνλ 4ν αηψλα 

κ.Υ ν Άγηνο Θεφδσξνο πνιεκψληαο ελΪληηα ζηνπο βαξβΪξνπο, βξΫζεθε ζε αζθπρηηθφ 

θινηφ απφ ηηο ερζξηθΫο  δπλΪκεηο ζε Ϋλα δΪζνο θαη θηλδχλεςε λα αηρκαισηηζηεέ. Αθνχ 

εμαληιάζεθαλ φια ηα ηξφθηκα, γηα λα κε πεζΪλνπλ νη ζηξαηηψηεο απφ ηε πεέλα ,ν 

ζηξαηειΪηεο δηΫηαμε λα ζθαρηνχλ ηα γέδηα πνπ ππάξραλ ζην δΪζνο  εθεέλν θαη λα 

κνηξαζηνχλ ζηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ. Καηφπηλ Ϋγηλαλ πνιιΫο πξνζπΪζεηεο ψζηε λα 

δηαζπαζηεέ ν θινηφο θαη λα απειεπζεξσζεέ ν Άγηνο Θεφδσξνο  θαη ν ζηξαηφο ηνπ, 

αιιΪ άηαλ απνηπρεκΫλεο. Σφηε ν Άγηνο Θεφδσξνο ρΪξε ζηελ πέζηε πνπ εέρε πξνο ην 

Θεφ ζνθέζηεθε λα θνξΫζνπλ νη Ϊληξεο ηνπ ηα δΫξκαηα απφ ηηο γέδεο πνπ εέραλ ζθΪμεη 

θαη λα θξεκΪζνπλ πΪλσ ηνπο ηα θνπδνχληα ησλ ηξΪγσλ. Με ηε ζηνιά απηά φξκεζαλ 

νη ζηξαηηψηεο, ελαληέσλ ησλ βαξβΪξσλ πνπ ηνπο εέραλ θπθισκΫλνπο. Οη βΪξβαξνη 

βιΫπνληΪο ηνπο ζαλ θνπΪδη δψσλ, θνβάζεθαλ θαη ηξΪπεθαλ ζε Ϊηαρηε θπγά. Απηνέ 

νη καζθαξεκΫλνη νλνκΪζηεθαλ «ηξαηηψηεο ηνπ Άγηνπ Θεφδσξνπ». ε αλΪκλεζε 

απηνχ ηνπ γεγνλφηνο θαζηεξψζεθε λα ηηκνχλ ζην νρφ ηνλ Άγην Θεφδσξν θαη λα 

γηνξηΪδνπλ ηα θαξλαβΪιηα κε ζηνιΫο απφ δΫξκαηα αηγψλ θαη θνπδνχληα.   

Μηα Ϊιιε φκσο παξΪδνζε εμεγεέ δηαθνξεηηθΪ ηελ αξρά ηνπ εζέκνπ. χκθσλα 

κε απηά ζε θΪπνηεο δηψμεηο ησλ ρξηζηηαλψλ απφ ηνπο εηδσινιΪηξεο, νη ρξηζηηαλνέ 

εέραλ ζπλαρζεέ ζε κηα εθθιεζέα κε πξνηξνπά ηνπ Αγένπ Θενδψξνπ ηνπ ηξαηΪξρε 

πεξηθπθισκΫλνη απφ ηνπο εηδσινιΪηξεο πνπ ηνπο πεξέκελαλ λα βγνπλ. Καηφπηλ 

εληνιάο πΪιη ηνπ Αγένπ Θενδψξνπ, νη ρξηζηηαλνέ ληχζεθαλ θαξλαβΪιηα κε δΫξκαηα 

δψσλ θαη βγάθαλ απφ ηελ εθθιεζέα  πξνθαιψληαο κεγΪιν παληθφ θαη θφβν ζηνπο 

εηδσινιΪηξεο πνπ ηξΪπεθαλ ζε θπγά.  

Οη νρηλνέ πΪληνηε Ϋδηλαλ πνιχ κεγΪιε ζεκαζέα ζηελ επηηπρέα ηνπ Καξλαβαιηνχ. 

·ιεγαλ φηη ζα πΪεη θαιΪ ε ρξνληΪ κφλν αλ ζα γέλνπλ θαιΪ θαξλαβΪιηα. Σελ 

ζεσξνχζαλ ηελ θαιχηεξε γηνξηά ηεο ρξνληΪο. Σν Ϋζηκν ηνπ θαξλαβαιηνχ ζρεηέδεηαη 

κε ηελ πινχζηα παξαγσγά ησλ ρσξαθηψλ θαη ησλ θνπαδηψλ θαη κε ηελ πινχζηα 

βιΪζηεζε. ρεηηθά αλαθνξΪ ηνπ θΫληξνπ ιανγξαθέαο ηεο αθαδεκέαο Αζελψλ γηα ηελ 

ζεκαζέα ηνπ νρηλνχ θαξλαβαιηνχ «Παιαηφηεξα, απφ φηη αθνχγακε απφ ηνπο γΫξνπο, 
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αλ δε γηλφηαλ ηα ΚαξλαβΪιηα , δε γηλφηαλ θαη ηα θαιακπφθηα ,νχηε ηα ζηΪξηα , νχηε 

ηέπνηα δε γηλφηαλ εδψ. Γειαδά μεθηλΪεη κε αθνξκά ηεο αλνέμεσο, φηη εΪλ ζα γέλνπλ 

επηηπρεκΫλα ηα θαξλαβΪιηα, ζα εέλαη ρξνληΪ επηηπρεκΫλε. Άκα δε γέλνπλ ηα 

ΚαξλαβΪιηα δε ζα βξΫμεη ν Θεφο»
42

. χκθσλα κε ηελ Κπξηαθέδνπ-ΝΫζηνξνο  ε 

πεξένδνο ηεο ΑπνθξηΪο
43

 ζπληζηΪ ηελ πξνεηνηκαζέα ησλ πηζηψλ γηα ηε αξαθνζηά 

θαη ζε απηάλ, κεηΪ ηελ επηθξΪηεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ηνλ 4ν αη., Ϋρνπλ 

ζπγθεληξσζεέ δηΪθνξα εηδσινιαηξηθΪ θαη παγαληζηηθΪ Ϋζηκα, κε φξην ηελ ΚαζαξΪ 

ΓεπηΫξα, νπφηε θαη αξρέδεη ε λεζηεέα ηεο αξαθνζηάο. ΒαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ 

απηψλ ησλ εζέκσλ εέλαη κηα εξσηηθά θαη ζεμνπαιηθά ειεπζεξηφηεηα θαη νη 

κεηακθηΫζεηο, πνπ εέλαη κφλν αηνκηθΫο αιιΪ θαη ζπιινγηθΫο, κε νκΪδεο 

κεηακθηεζκΫλσλ λα παέδνπλ ζπγθεθξηκΫλνπο ξφινπο ζε δηΪθνξα δξψκελα. ηελ 

πεξέπησζε πνπ εμεηΪδνπκε, ζχκθσλα κε ηνλ Αηθαηεξηλέδε, νη νκΪδεο ησλ 

Καξλαβαιηψλ
44

 κε ηε ζπλνδεέα ιατθψλ νξγαλνπαηθηψλ ηξηγπξέδνπλ ζε δξφκνπο θαη 

ζπέηηα, ρηππνχλ δπλαηΪ θαη πξνθιεηηθΪ ηα θνπδνχληα ηνπο, μεθσλέδνπλ αθαηΪιεπηα 

ιφγηα πνπ θαέλεηαη λα εέλαη θαηΪινηπα ρπδαέσλ ιΫμεσλ θαη εθθξΪζεσλ, πξνζθΫξνπλ 

ζε Ϊιινπο ζπκκεηΫρνληεο απφ ην πνηφ πνπ θξαηνχλ θαη δΫρνληαη επρΫο γηα ρξφληα 

πνιιΪ θαη θαιά ζνδεηΪ
45

. Γεληθφηεξα, νη ηξαγφκνξθεο κεηακθηΫζεηο ζηνλ νρφ δελ 

απνηεινχλ αηνκηθά ππφζεζε αιιΪ ζπιινγηθά, αθνξνχλ νιφθιεξν ηνλ νηθηζκφ, φρη 

κφλν κε ηελ Ϋλλνηα ηεο ζπιινγηθάο γηνξηάο θαη ηνπ μεθαληψκαηνο αιιΪ θαη ηεο 

ζπζρΫηηζάο ηνπο κε ηελ θαιά απφδνζε ησλ ρσξαθηψλ θαη ησλ θνπαδηψλ. 

ΑλαθΫξνπκε ελδεηθηηθΪ φηη Ϋλαο κεγΪινο ζε ειηθέα θΪηνηθνο ηνπ νρνχ αλΫθεξε φηη  

«εάλ ζα γίλνπλ επηηπρεκέλα ηα Καξλαβάιηα, ζα είλαη ρξνληά επηηπρεκέλε [...] Άκα δε 

γίλνπλ ηα Καξλαβάιηα, δε ζα βξέμεη ν Θεφο». χκθσλα κε ηελ Κπξηαθέδνπ, θαη ζε 

Ϊιιεο πεξηνρΫο
46

, φπσο  ζηε Βηδχε ηεο Αλαηνιηθάο ΘξΪθεο, ηα δξψκελα ησλ 

Καξλαβαιηψλ ζρεηέδνληαλ κε ηελ θαιά ζνδεηΪ ά ηελ επφδσζε ηεο ζπνξΪο, θαη απηφ 

                                                
42 ΚΔΝΣΡΟ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ ΥΔΗΡΟΓΡΑΦΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Ν. 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΗΓΖ ΑΡ.3814 ΣΟΤ 1976 
43 ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ-ΝΔΣΟΡΟ Α. (1982). ΟΗ 12 ΜΖΝΔ: ΣΑ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΑ, ΔΚΓΟΔΗ 

ΜΑΛΛΗΑΡΖ-ΠΑΗΓΔΗΑ, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. ΔΛ.33,34. 

44 ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Ν.  «ΣΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΑ ΣΟΤ ΟΥΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» ΑΘΖΝΑ 1984 ΔΚΓΟΔΗ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΝΔΧΝ ΟΥΟΤ. ΔΛ.11,12. 

45  ΓΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔ ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΓΡΧΜΔΝΧΝ ΒΛ. ΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ-ΝΔΣΟΡΟ 1982. 

ΔΛ .34-36 
46 ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ-ΝΔΣΟΡΟ Α. (1982). ΟΗ 12 ΜΖΝΔ: ΣΑ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΑ, ΔΚΓΟΔΗ 

ΜΑΛΛΗΑΡΖ-ΠΑΗΓΔΗΑ, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.ΔΛ.36 
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επεηδά θαηΪ ηελ αξρά ηεο Άλνημεο αλακΫλεηαη λα βιαζηάζεη ν ζπφξνο πνπ θπηεχηεθε 

ηνλ ΝνΫκβξην, αιιΪ επεηδά ιφγσ δηαθφξσλ θαηξηθψλ θαηλνκΫλσλ κπνξεέ απηφ ην 

βιΪζηεκα λα ηεζεέ ζε θέλδπλν, ν ιαφο πξνζπαζεέ λα εμνπδεηεξψζεη κε ηξφπν καγηθφ 

ηνπο θηλδχλνπο κΫζα απφ ηα απνθξηΪηηθα δξψκελα. Καη ν Αηθαηεξηλέδεο  θΪλεη 

ιφγν
47

 ζηελ πεξέπησζε ηνπ νρνχ γηα  ηειεηΫο κε παλΪξραηα θαηαγσγά θαη γνληκηθφ 

ραξαθηάξα. ΑλαθνξηθΪ κε ηελ εξσηηθά ειεπζεξηφηεηα, ε γηνξηά ζηνλ νρφ δέλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε λΫνπο δηαθνξεηηθνχ θχινπ λα Ϋξζνπλ επθνιφηεξα ζε επηθνηλσλέα, κε 

ηνπο λΫνπο σο ΚαξλαβΪιηα λα κπνξνχλ λα κπνπλ επθνιφηεξα ζην ζπέηη ηεο 

αγαπεκΫλεο ηνπο, θαη ηηο λΫεο λα θξνληέδνπλ λα ραξέδνπλ ζηνλ λΫν ηεο αξεζθεέαο 

ηνπο Ϋλα ραξαθηεξηζηηθφ καληάιη ά πνπθΪκηζν, Ϋηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνλ 

μερσξέζνπλ κΫζα ζην πιάζνο ησλ Καξλαβαιηψλ
48

. 

ΣΫινο, ζα πξΫπεη λα αλαθεξζεέ φηη ζην φιν Ϋζηκν δέλεηαη θαη Ϋλα ζξεζθεπηηθφ 

ππφβαζξν κηαο θαη ηα ΚαξλαβΪιηα πηζηεχεηαη φηη κεηακθηΫδνληαη πξνο ηηκάλ ηνπ 

Άγηνπ Θεφδσξνπ θαη θΪπνησλ ζηξαηησηψλ ηνπ, πνπ ληπκΫλνη κε πξνβηΫο απφ 

αηγνπξφβαηα εέηε θαηφξζσζαλ λα ληθάζνπλ ηνπο εηδσινιΪηξεο πνπ ζε θΪπνην 

απψηεξν παξειζφλ ηξνκνθξαηνχζαλ ηνπο Υξηζηηαλνχο ηεο πεξηνράο εέηε 

αληηκεηψπηζαλ κε επηηπρέα κεγΪιν αξηζκφ Σνχξθσλ πνπ πνιηνξθνχζε ηνλ νρφ. 

ΜΪιηζηα, θαέλεηαη φηη αξρηθΪ ηα ζπγθεθξηκΫλα δξψκελα ζηνλ νρφ δηεμΪγνληαλ 

θαηΪ ηελ πξψηε Κπξηαθά ησλ Νεζηεηψλ θαη ην πξηλ απφ απηάλ Ϊββαην ηνπ Αγένπ 

Θενδψξνπ. Ο Γ. Αηθαηεξηλέδεο ζεσξεέ φηη νη παξαδφζεηο γηα ηηο πνιεκηθΫο 

αλακεηξάζεηο κε ηηο νπνέεο ζπζρεηέδεηαη ν Άγηνο Θεφδσξνο θαη νη ζηξαηηψηεο ηνπ ζα 

πξΫπεη λα απερνχλ θΪπνηα ηζηνξηθά πξαγκαηηθφηεηα θαη πην ζπγθεθξηκΫλα ηηο 

βηαηφηεηεο ζηηο νπνέεο πξνΫβαηλαλ ελαληένλ ησλ θαηνέθσλ ηνπ νρνχ νη 

εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ πεξηνρά, Γηνπξνχθνη απφγνλνη ησλ πξψησλ Οζσκαλψλ 

θαηαθηεηψλ. Οη πξΪμεηο ηνπο πξνθΪιεζαλ αθφκα θαη ηελ αληέδξαζε ησλ 

ΜνπζνπικΪλσλ θαηνέθσλ ηεο πεξηνράο, κε απνηΫιεζκα κεηΪ απφ παξΪπνλα ην 1695 

λα εθδνζεέ ζνπιηαληθφ θηξκΪλη πνπ απαγφξεπε επηζάκσο ηΫηνηνπ εέδνπο πξΪμεηο
49

. 

                                                
47

 ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Ν.  «ΣΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΑ ΣΟΤ ΟΥΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» 

ΑΘΖΝΑ 1984 ΔΚΓΟΔΗ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

ΝΔΧΝ ΟΥΟΤ.ΔΛ.15. 
48

 ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Ν.  «ΣΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΑ ΣΟΤ ΟΥΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» 

ΑΘΖΝΑ 1984 ΔΚΓΟΔΗ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

ΝΔΧΝ ΟΥΟΤ.ΔΛ.12. 
49

 ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Ν.  «ΣΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΑ ΣΟΤ ΟΥΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» 

ΑΘΖΝΑ 1984 ΔΚΓΟΔΗ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

ΝΔΧΝ ΟΥΟΤ.ΔΛ.13-15. 
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3.2 Σα αξραηνειιεληθά ζηνηρεία ηνπ εζίκνπ  

Σν θαξλαβΪιη ηνπ νρνχ  δηαηεξεέ πΪξα πνιιΪ ζηνηρεέα απφ ηελ 

αξραηνειιεληθά ιαηξεέα θαη ηεο αξραέεο ΔιιεληθΫο ηεξνηειεζηέεο 
50

. πγθεθξηκΫλα:  

1) Ζ ζρΫζε ησλ θνπδνπλνθφξσλ κε ηνλ ζεφ ΠΪλα  

Ζ  Ϋλδπζε κε ζηνιΫο απφ δΫξκαηα δψσλ θαη θνπδνχληα ππνδειψλεη ηνλ 

ηξαγφκνξθν ζεφ ΠΪλα πνπ άηαλ γηνο ηνπ Δξκά θαη κέαο λχκθεο. Δέρε αλζξψπηλν 

ζψκα ηξηρσηφ, πφδηα θαη απηηΪ ηξΪγνπ, θΫξαηα θαη νπξΪ θαηζέθαο. Σνπ Ϊξεζε λα 

δεκηνπξγεέ παληθφ θαη λα ηξνκΪδεη ηνπο πεξαζηηθνχο, αθξηβψο φπσο ηξφκαμαλ θαη νη 

ερζξνέ ζηε ζΫα ησλ ηξαγφκνξθσλ ζηξαηησηψλ.  

ΚαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ  ρξηζηηαληζκνχ θαη κεηΪ, ν ζεφο ΠΪλαο 

αληηθαηαζηΪζεθε κε ηνλ Άγην Υξηζηφθνξν πνπ ηηκΪηαη ζην νρφ ηδηαέηεξα. ηελ 

θεληξηθά εθθιεζέα ηνπ νρνχ, ζην λαφ ηνπ Αγένπ Γεσξγένπ, ππάξρε ε ηξαγφκνξθε 

εηθφλα ηνπ Αγένπ Υξηζηνθφξνπ, φπνπ ζχκθσλα κε ηελ παξΪδνζε, θιεέζηεθε γπκλφο 

ζε Ϋλα θειέ κε κηα γπλαέθα, θαη γηα λα κελ ακαξηάζεη πάξε κνξθά ηξΪγνπ. Δπέζεο ν 

Άγηνο Υξηζηφθνξνο εέλαη γλσζηφο σο «ΚπλνθΫθαινο», πνπ ζ' απηά ηε πεξέπησζε 

ππΪξρεη ζπζρΫηηζε κε ηνλ αξραέν ζεφ Απφιισλα πνπ παξνπζηΪδεηαη ζε παξαζηΪζεηο 

θαη σο ιχθνο θαη ε κεηΫξα ηνπ ε Λεηψ φηαλ ηνλ γελλΪ εέλαη κεηακνξθσκΫλε ζε 

ιχθαηλα.  

2) Σν «θαιπΪθη» θαη ε ιαηξεέα ηνπ Δξκά  

Σν «θαιπΪθη», ην θΪιπκκα ηνπ θεθαιηνχ ,  πνπ  εέλαη ραξαθηεξηζηηθφ  κφλν 

ζην νρηλφ  θαξλαβΪιη, θαλεξψλεη ηνλ «ηζπθαιιηθφ»  ά  «ρζφλην» Δξκά, ν νπνένο 

γηνξηαδφηαλ ζηε πεξένδν ησλ αλζεζηεξέσλ ηνλ ΦεβξνπΪξην. ΚαηΪ ηηο γηνξηΫο ηνπ 

Δξκά νη πηζηνέ Ϋβξαδαλ δηΪθνξνπο ζπφξνπο θαη ηα πξφζθεξαλ ζηνλ Δξκά θαη ζηηο 

ςπρΫο ησλ λεθξψλ.  

3) Οκνηφηεηεο ηεο ιαηξεέαο ηνπ Δξκά κε ηνπο Αγένπο Θενδψξνπο  

Δέλαη θαλεξΫο ινηπφλ νη νκνηφηεηεο ζηε ιαηξεέα ηνπ Δξκά κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ηηκνχλ νη ρξηζηηαλνέ ηνπο Αγένπο Θενδψξνπο. 8 Φεβξνπαξένπ ηηκνχλε ηνλ Θεφδσξν 

ηξαηειΪηε θαη 17 Φεβξνπαξένπ ηνλ  Θεφδσξν Σάξσλα .πγθεθξηκΫλα ηηκνχληαη ηνλ 

ΦεβξνπΪξην θαη θαηΪ ηε γηνξηά ηνπ Αγένπ Θενδψξνπ ηνπ Σάξσλα νη ρξηζηηαλνέ 

                                                                                                                                       
 

50Γ. ΜΠΑΚΑΛΗΟΤ «ΣΟ ΓΡΟΜΟ ΣΖ ΑΛΛΖΛΟΚΑΣΑΝΟΖΖ» ΒΔΡΟΛΗΝΟ 2000, Κ. 

ΛΔΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ , I. DOHMEIER , G. GASIECKI , I. LEDER , D. NAIN , D. RICHTER , W. 

ROSSMANN ΔΛ 229,230,231 (αλαθνξΪ ζε φια ηα αξραηνειιεληθΪ ζηνηρεέα ηνπ εζέκνπ 

,παξΪγξαθνη 1-7) 
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θηηΪρλνπλ απφ ηνπο θαξπνχο ηνπ ζηηαξηνχ θφιιπβα, ηα νπνέα θαη κνηξΪδνπλ γηα ηνπο 

έδηνπο ιφγνπο κε ηνπο πηζηνχο ηνπ Δξκά.  

4) Ο άρνο ησλ θνπδνπληψλ  

Ο ζφξπβνο πνπ δεκηνπξγνχλ νη θνπδνπλνθφξνη κε ηα θνπδνχληα, ζπκέδεη ηνπο 

«Κνξχβαληεο», πνπ ζνξπβνχζαλ γηα λα απνκαθξχλνπλ ην θαθφ. ·ξεπλα θαη κειΫηε 

ηνπ κνπζηθνιφγνπ Φνέβνπ ΑλσγεηαλΪθε ζχκθσλα κε ηελ νπνέα  

…ην θνπδνχλη γλσζηφ ζηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο (Κίλα, Ηλδία, 

Αίγππην, αξραία Διιάδα), ήηαλ αξρηθά έλα θπιαρηφ γηα ηα δψα θαη ηνπο ηεξνχο 

ρψξνπο. Αξγφηεξα απηή ε απνηξεπηηθή ηνπ ηδηφηεηα αηφλεζε θαη έγηλε θπξίσο 

πνηκεληθφ εξγαιείν: βνεζάεη ηνλ ηζνπάλε ζηε δνπιεηά ηνπ θαη ηνπ δίλεη ραξά κε 

ηνλ ήρν ηνπ. Ζ επηινγή θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ θαηάιιεισλ θνπδνπληψλ 

(αξκάησκα ηνπ θνπαδηνχ) είλαη βαζηθφ κέιεκα ησλ ηζνπάλεδσλ, κηα ηέρλε πνπ 

απαηηεί γλψζε θη επαηζζεζία, ελψ ζπρλά ζπληνλίδνπλ ηε θινγέξα ηνπο κε ηνλ 

ήρν ησλ θνπδνπληψλ ηνπ θνπαδηνχ. Σα ειιεληθά θνπδνχληα είλαη ζθπξήιαηα 

(απφ ιακαξίλα) ή ρπηά (απφ κπξνχληδν). Σνπο δίλνπλ ηνλ ήρν (ηα ζθαιίδνπλ ή 

ηα μεθσλίδνπλ) είηε κε εηδηθή ζθπξειάηεζε - ραξαθηέο ζην θάησ κέξνο (ηα 

ζθπξήιαηα) ή κε ιηκάξηζκα ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο γχξσ ζηα ρείιε (ηα 

ρπηά). Σα κεγάια θνπδνχληα απνηεινχλ εμάξηεκα ζηηο δσνκνξθηθέο 

κεηακθηέζεηο ηνπ 12εκέξνπ ησλ Χξηζηνπγέλλσλ ή ηεο Απνθξηάο ζε έζηκα θαη 

ηειεηνπξγίεο γηα ηελ θαινρξνληά θαη ηε γνληκφηεηα.
51

 

5) Ο Άγηνο Θεφδσξνο θαη ηα «Αλζεζηάξηα»  

Παιαηφηεξα νη «ηξαγφκνξθεο κεηακθηΫζεηο» δε γηλφηαλ ηηο ΑπνθξηΫο, αιιΪ ην 

Ϊββαην ηνπ Αγένπ «Θενδψξνπ ηνπ Σάξσλνο» θαη ηε πξψηε εβδνκΪδα ηεο λεζηεέαο. 

Γειαδά θαηΪ ην κάλα Αλζεζηεξέσλα. Σνλ έδην κάλα γηφξηαδαλ ζηελ αξραηφηεηα ηα 

«αλζεζηάξηα», πξνο ηηκά ηνπ Δξκά θαη ηνπ Γηνλχζνπ. ΚαηΪ ηα αλζεζηάξηα ηηο δπν 

πξψηεο κΫξεο γηνξηαδφηαλ ν εξρνκφο ηεο Ϊλνημεο θαη ηε ηξέηε κΫξα ηηκψληαλ νη 

λεθξνέ ηνπ θΪησ θφζκνπ.  

6) Οη «ρνΫο», - ρζεο θαη ζάκεξα  

ΚαηΪ ηελ αξραηφηεηα γηλφηαλ νη «ρνΫο», θαηΪ ηηο νπνέεο ρπλφηαλ θξαζέ ζηελ 

γε γηα εθνξέα θαη επηπρέα. Σν έδην πεξέπνπ γέλεηαη θαη κε ηνπο θνπδνπλνθφξνπο ηνπ 

νρνχ. Όηαλ ν θνπδνπλνθφξνο εηνηκαζηεέ, ηφηε νη ζπγγελεέο θαη νη θέινη ηνλ ρηππνχλ 

ζηελ πιΪηε θαη εχρνληαη «θαιά ζνδηΪ θαη πγεέα» θαη ηελ έδηα ζηηγκά ε κΪλα ά γηαγηΪ 

                                                
51 Πεγά Μνπζεέν Διιεληθψλ Λατθψλ Μνπζηθψλ ΟξγΪλσλ Φνέβνπ ΑλσγεηαλΪθε - ΚΫληξν 

Δζλνκνπζηθνινγέαο http://history-pages.blogspot.gr/2012/04/blog-post_14.html 
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ηνπ ζπηηηνχ ξαέλεη κε ιέγν λεξφ θαη ξέρλεη ην ππφινηπν ζηε γε θαη εχρεηαη «φπσο 

θπιΪ ην λεξφ ζηε γε, Ϋηζη θαη ν δξφκνο ηνπ θαξλαβαιηνχ λα εέλαη αλνηρηφο».        

7) Ο Άγηνο Θεφδσξνο
52

 θαη νη «ΜηκΪιινλεο»  

Σν ηΫρλαζκα ηεο ζσηεξέαο ηνπ Αγένπ Θενδψξνπ θαη ησλ ζπληξφθσλ ηνπ, πνπ 

βξΫζεθαλ θπθισκΫλνη απφ ερζξνχο ζπκέδεη ηελ ηζηνξέα ησλ «Μηκαιιφλσλ». Ο 

ηζηνξηθφο Πνιχαηλνο ζηα «ηξαηεγάκαηα» πεξηγξΪθεη ην γεγνλφο σο εμάο: 

«Ο βαζηιέαο ησλ Μαθεδφλσλ Αξγαίνο πνιεκνχζε θαηά ησλ Ηιιπξίσλ 

Σαπιαληίσλ ππφ ηνλ Γάιαπξν θαη επεηδή δελ είρε αξθεηνχο ζηξαηηψηεο γηα λα 

ακπλζεί, δηέηαμε ηηο παξζέλεο ηεο Μαθεδνλίαο, κφιηο θηάζεη ε θάιαγγα ησλ 

ερζξψλ, λα εκθαληζηνχλ ζην φξνο ηεο Δξεβνίαο. Έηζη θαη έγηλε. Οη παξζέλεο 

εκθαλίζηεθαλ ζε κεγάιν αξηζκφ πάιινληαο αληί γηα δφξαηα, ζχξζνπο θαη 

έρνληαο ηα πξφζσπα ηνπο θαιπκκέλα κε ζηεθάληα. Ο Γάιαπξνο εμεπιάγε 

λνκίδνληαο απφ καθξηά φηη νη παξζέλεο είλαη άλδξεο θαη έδσζε ην ζήκα ηεο 

ππνρψξεζεο. Οη Σαπιάληηνη έθεπγαλ πεηψληαο ηνλ νπιηζκφ ηνπο θαη 

εγθαηαιείπνληαο ηηο ζθεπνθφξεο ηνπο. Οη Μαθεδφλεο πνπ λίθεζαλ ακαρεηί, 

έθηηζαλ ζην κέξνο εθείλν, ηεξφ πξνο ηηκήλ ηνπ Γηνλχζνπ Ψεπδάλνξα, (δειαδή 

απηφο πνπ εμαπαηά ηνπο άλδξεο), ελψ νη παξζέλεο πνπ κέρξη ηφηε νλνκάδνληαλ 

«Κιψδσλαο», ηηο νλφκαζαλ «Μηκάιινλεο», δειαδή απηέο πνπ κηκνχληαη ηνπο 

άλδξεο»
 53

. 

8). Μηα ηειεπηαέα εθδνρά, φπσο αλαθΫξεη ν πξψελ δάκαξρνο νρνχ 

ΔπΪγγεινο  Μαξγαξέηεο, εέλαη φηη ην Ϋζηκν πξνΫξρεηαη απφ ην «θξέηζκα» ησλ 

θηελνηξφθσλ φπνπ κε ην ηΫινο ηεο πεξηφδνπ παξαγσγάο ηνπ ηπξηνχ πξηλ πηΪζνπλ νη 

δΫζηεο, νη θηελνηξφθνη ζην νρφ ζθΪδνπλ θαη γδΫξλνπλ κεγΪια δψα  δσλφληνπζαλ ηα 

δΫκαηα ηηο πξνβηΫο θαη ηα θνπδνχληα ηνπ θνπαδηνχ θαη γηφξηαδαλ. ε θΪζε ραξνχκελε 

εθδάισζε πνπ ζπλνδεχεηαη κε γιΫληη πΪληα ν νρηλφο δψλεηαη ηα θνπδνχληα θαη Ϋηζη 

εθθξΪδεη ηε ραξΪ θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ.       

 

 

 

                                                
52 O Άγηνο Θεφδσξνο ν Σάξσλ ά Θεφδσξνο Ακαζεέαο ( - 306 ά 307)εέλαη Άγηνο ηεο  

Οξζνδφμνπ Δθθιεζέαο. ·δξαζε ζηα ρξφληα ησλ απηνθξαηφξσλ Μαμηκηαλνχ θαη ΓαιΫξηνπ. 

ΟλνκΪζηεθε Σάξσλ ιφγσ ηνπ φηη εέρε θαηαηαγεέ ζην ζψκα ησλ λενζπιιΫθησλ ηεο Ρσκατθάο ιεγεψλαο 

(tiro ζηα ιαηηληθΪ ζεκαέλεη λενζχιιεθηνο). Δπέζεο ζεσξεέηαη θαη κΪξηπξαο απφ ηελ Οξζφδνμε 

εθθιεζέα ιφγσ ηνπ καξηπξηθνχ ζαλΪηνπ πνπ. 
53 O Πνιχαηλνο άηαλ καθεδφλαο ζπγγξαθΫαο ηνπ 2νπ αηψλα κ.Υ. Σν ζεκαληηθφηεξν Ϋξγν ηνπ 

άηαλ ηα ηξαηεγήκαηα(ειεχζεξε κεηάθξαζε ζηα λενειιεληθά) 

http://el.wikipedia.org/wiki/306
http://el.wikipedia.org/wiki/307
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
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3.3 Η ηζηνξία ηνπ θνπδνπλνθόξνπ- Μέξηνπ  

Σν θαξλαβΪιη ηνπ νρνχ Ϋρεη θαηαγξαθεέ  σο  ε πην αξρΫγνλε θαη 

νινθιεξσκΫλε κνξθά αλζξψπηλεο  Ϋθθξαζεο κε ακθέεζε, κνπζηθά, ηξαγνχδη, ρνξφ 

θαη βεκαηηζκφ. Οη Κνπδνπλνθφξνη
54

 κε ηελ νλνκαζέα «ΜΫξηνπ»
 55

 εέλαη Ϋλα 

δξψκελν, πνπ ζπλδΫεηαη κε ηελ επθνξέα ηεο γεο, θαη ηειεέηαη ηελ πεξένδν ηεο 

ΑπνθξηΪο, κε απνθνξχθσκα ην ηξηάκεξν ηεο Σπξηλάο (Παξαζθεπά - Ϊββαην - 

Κπξηαθά) θαη ηεο Καζαξάο ΓεπηΫξαο. ·ζηκν παλΪξραην, πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ 

θαλεξψλνπλ θαζαξΪ θαηΪινηπα ησλ ενξηψλ ηεο Άλνημεο, ηα νπνέα εέραλ ζρΫζε κε ηε 

γνληκφηεηα θαη ηελ θαξπνθνξέα ηεο γεο. χκβνιν απηάο ηεο δηαδηθαζέαο ηεο θπζηθάο 

βιΪζηεζεο ζεσξεέην ν ζεφο Γηφλπζνο. Σν γεγνλφο φηη ην θαξλαβΪιη ηνπ νρνχ 

απνηειεέ ηελ αξραηφηεξε κνξθά Ϋθθξαζεο επραξηζηέαο σο πξνο ηνλ ζεφ Δξκά γηα ηελ 

εθνξεέα ηεο γεο δηθαηνινγεέ ηελ ελεξγά ζπκκεηνρά νκΪδαο θαξλαβαιηζηψλ ηνπ 

νρνχ ζηελ ηειεηά ιάμεο
56

 ηνλ Οιπκπηαθψλ  Αγψλσλ ηνπ 2004.   

Απηφ πνπ θαζηζηΪ μερσξηζηφ ην θαξλαβΪιη ηνπ νρνχ απφ Ϊιιεο 

ηξαγφκνξθεο κεηακθηΫζεηο εέλαη ην εξσηηθφ ζηνηρεέν πνπ επηθξαηεέ. Σα παιαηφηεξα 

θπξέσο ρξφληα, νη λΫνη ληχλνληαλ Ϋηζη, γηαηέ κε ηνλ ηξφπν απηφ Ϋβξηζθαλ ηελ επθαηξέα 

λα πιεζηΪζνπλ ηελ θνπΫια πνπ αγαπνχζαλ θαη λα πξνθαιΫζνπλ ην ελδηαθΫξνλ ηεο. 

 «Ζ δηάζσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ θαξλαβαιηνχ θαη φισλ ησλ εζίκσλ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο νρνχ είλαη θαζήθνλ θαη ππνρξέσζε φισλ καο , ε 

πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά πξέπεη λα δηαηεξεζεί απηνχζηα γηα ηηο 

επφκελεο γεληέο »
57

 αλαθΫξεη ζε ζπλΫληεπμε ν πξψελ   Γάκαξρνο  νρνχ 

Μαξγαξέηεο ΔπΪγγεινο .  

 «Σν έζηκν είλαη κέξνο ηεο δσήο ησλ νρηλψλ θαη ε θνξεζηά απνηειεί 

πξνζσπηθή θξνληίδα ησλ θαηνίθσλ. Σν έζηκν φρη απιά δελ ράλεηαη, αιιά 

θνπληψλεη. Ο νρηλφο ζπκκεηέρεη ζηε γηνξηή απηή απφ ηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ 

έσο θαη ηα βαζηά γεξάκαηα»
58

, αλΫθεξε ζην ΑΠΔ-ΜΠΔ
59

 ν  πξψελ πξφεδξνο 

ηεο δεκνηηθάο θνηλφηεηαο νρνχ, ΑζαλΪζηνο ΛΫηζηνο. 

                                                
54 ΒιΫπε  ΠαξΪηεκα, θσηνγξαθέα 3 

55 ΒιΫπε γισζζΪξη γηα ΜΫξηνπ 

56 ΒιΫπε Σαηλέεο-ΝηνθηκαληΫξ 
57 ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ πξψελ  Γάκαξρνο  νρνχ Μαξγαξέηεο ΔπΪγγεινο . 

58 ΑΠΟΠΑΜΑ ΟΜΗΛΗΑ ΠΖΓΖ ΓΖΜΟ ΟΥΟΤ πξψελ πξφεδξνο ηεο δεκνηηθάο θνηλφηεηαο 

νρνχ, ΑζαλΪζηνο ΛΫηζηνο. 

59 ΑΠΔ-ΜΠΔ  εέλαη ην Αζελατθφ-Μαθεδνληθφ Πξαθηνξεέν Δηδάζεσλ 



26 

 

Βαζηθφ ζηνηρεέν ηεο ζηνιάο ηνπ Κνπδνπλνθφξνπ εέλαη ηα θνπδνχληα, ηα 

νπνέα ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζπγθεθξηκΫλν κΫγεζνο. Οη θΪηνηθνη, ζηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπο 

λα βξνπλ θνπδνχληα παιηΪο θνπάο, ηαμηδεχνπλ ζπρλΪ ζηνλ ·βξν θαη ηα ΒαιθΪληα, 

αλαδεηψληαο απηΪ πνπ ζα δψζνπλ ην πην αξκνληθφ απνηΫιεζκα. 

χκθσλα κε ηνπο θαηνέθνπο ηνπ νρνχ, ζην ρσξηφ Ϋρνπλ κεηξεζεέ 

πεξηζζφηεξεο απφ 400 ληνπδέλεο θνπδνπληψλ, ελψ ε αλαδάηεζά ηνπο ζπλερέδεηαη, 

θαζψο ζεσξνχλ πσο ρσξέο ηα θαηΪιιεια θνπδνχληα ζα πΪςεη λα ππΪξρεη θαη ην 

Ϋζηκν. «Ο θαιφο ν λνηθνθχξεο ζην νρφ είλαη απηφο πνπ έρεη θνπδνχληα. Όπνηνο δελ 

έρεη ηνλ ιέκε αλνηθνθχξεπην»
60

, ιΫλε ραξαθηεξηζηηθΪ νη ληφπηνη. 

 

 

3.4 Η ελδπκαζία ηνπ θαξλαβαιηνύ νη ρνξνί θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπ  

 

χκθσλα κε πξνθνξηθΫο καξηπξέεο ληφπησλ αιιΪ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

πξνζσπηθά κνπ εκπεηξέα, ιφγσ ηεο ζπκκεηνράο κνπ επέ ζεηξΪ εηψλ ζην ληχζηκν θαη 

ηελ πξνεηνηκαζέα ηνπ θαξλαβαιηνχ θπξέσο σο θαξλαβαιηζηάο, δηφηη ζπλάζσο νη 

κεγαιχηεξνη ζε ειηθέα ληχλνπλ ηνπο λεφηεξνπο, ην ληχζηκν
61

 ησλ θαξλαβαιηζηψλ 

γέλεηαη κε ηε βνάζεηα δπν ά πεξηζζνηΫξσλ ζπγγελψλ θαη θέισλ. Σξαγνπδνχλ 

παξαδνζηαθΪ  ηξαγνχδηα, πέλνπλ θαη γιεληνχλ ηελ ψξα πνπ ληχλνπλ ην θαξλαβΪιη. 

ΚαηΪ ραξαθηεξηζηηθά Ϋθθξαζε, ην ληχζηκν αξρέδεη απφ ην ηζαξνχρη, ηζαξνχρη απφ 

ηνκΪξη αγειΪδαο ά θαηΪ πξνηέκεζε γνπξνπληνχ. ΠΪλσ απφ πξφρεηξα ξνχρα θαη 

ρνληξΫο κΪιιηλεο θΪιηζεο ην θαξλαβΪιη θνξΪ Ϋλα Ϊζπξν πνπθΪκηζν θαη ηα ιεγφκελα 

καληθηΫηηα ζηα κπξΪηζα. Απφ πΪλσ, θνξΪ ηα δΫξκαηα ηξΪγνπ, ηα ιεγφκελα 

θνπδνχθηα. ηε ζπλΫρεηα δψλεηαη γχξσ απφ ηε κΫζε ηνπ κε πεξαζηΪ απφ ηνπο ψκνπο 

ζρνηληΪ ηα ηΫζζεξα κεγΪια κπξνχηδηλα θνπδνχληα θαη Ϋλα ρΪιθηλν πνιχ κεγΪιν, ην 

κπαηΪιη, ζην πέζσ κΫξνο ηνπ θνξκηνχ ηνπ. Καη ηα πΫληε απνηεινχλ ηε ιεγφκελε 

ληνπδέλα. Σν βΪξνο ηνπο θπκαέλεηαη γχξσ ζηα 18 κε 20 θηιΪ. Όζν πην βαξηΪ 

θνπδνχληα θνξΪ ην θαξλαβΪιη, ηφζν πην θαιφ ζεσξεέηαη. Σα θνπδνχληα ηεο ληνπδέλαο 

δελ εέλαη ηπραέα. Σνλέδεηαη επέκνλα φηη πξνυπνζΫηνπλ εηδηθφ ζράκα, φγθν θαζψο θαη 

θαηαζθεπά απφ εηδηθφ θξΪκα κεηΪιινπ, γηα λα κπνξΫζνπλ λα δψζνπλ ηνλ επηζπκεηφ 

άρν. Γηα ηα θνπδνχληα ιΫλε ινηπφλ νη γεξνληφηεξνη φηη πξΫπεη λα εέλαη ηαηξηαζηΪ 

ζπλδπαζκΫλνο ν άρνο ηνπο. Ο ηδηαέηεξνο άρνο ησλ θνπδνπληψλ θΪζε ληνπδέλαο εέλαη 

                                                
60 ΑΠΟΠΑΜΑ ΟΜΗΛΗΑ ΠΖΓΖ ΓΖΜΟ ΟΥΟΤ Αλαζηαζέα Καξππέδνπ, ΑΠΔ 
61 ΒΛΔΠΔ ΠΑΡΑΣΖΜΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ 4,5,6,7 
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θαη ην ηδηαέηεξν ζηνηρεέν κε ην νπνέν ην θΪζε θαξλαβΪιη μερσξέδεη απφ καθξηΪ. Σν 

δΫζηκν ησλ θνπδνπληψλ εληζρχεηαη κε κΪιιηλν δσλΪξη ην νπνέν πεξληΫηαη αξρηθΪ 

γχξσ θαη κΫζα απφ ηα θξεκαζηΪξηα ησλ θνπδνπληψλ θαη ζηε ζπλΫρεηα πΪλσ απφ ηνπο 

ψκνπο ηνπ θαξλαβαιηζηά γηα λα θξαηΪεη ην βΪξνο ηνπο.  Αθνχ γέλνπλ φια απηΪ, 

πεξληΫηαη ε θφθθηλε - ζπλάζσο- πιεθηά ζΪιπα θαη θνξΪεη ζην θεθΪιη ην "θαιπΪθη". 

Σν θαιπΪθη εέλαη κηα θεθαινζηνιά απφ κΪιιηλν καχξν χθαζκα "ζαγηΪθη" ζε θσληθφ 

ζράκα πεξέπνπ ελφο κΫηξνπ. Όιε ε επηθΪλεηα ηνπ εέλαη ζηνιηζκΫλε κε πνιχρξσκεο 

ιεπηΫο ισξέδεο ραξηηνχ ελψ ζηελ θνξπθά ηνπ θξεκηΫηαη κηα νπξΪ αιεπνχο θαη 

πνιχρξσκεο θνξδΫιεο. ην εζσηεξηθφ θσληθφ χςνο ηεο θεθαινζηνιάο πνπ ηα 

ηειεπηαέα ρξφληα γεκέδνπλ κε αθξνιΫμ παιηΪ βΪδαλε «ζιΪκα» δειαδά θνξκνχο ηνπ 

ζηαξηνχ κεηΪ ηελ αθαέξεζε ηνπ ζηαρηνχ. Ζ πξνζσπέδα εέλαη δηαθνζκεκΫλε κε 

πνιχρξσκα θαη πνιχκνξθα ζρΫδηα ,θπξέσο γεσκεηξηθΪ, απφ ιεπηΪ ζηξέηηα θαη 

ρΪληξεο, ηα νπνέα ζρεκαηέδνπλ Ϋλαλ ζηαπξφ ζην κΫησπν . Σν θαιπΪθη παιηΪ 

ξαβφηαλε ζην θεθΪιη ηνπ θαξλαβαιηνχ κε ζαθνξΪθα. Σν κεγΪιν κνπζηΪθη απφ νπξΪ 

αιφγνπ νινθιεξψλεη ηελ εηθφλα ηεο πξνζσπέδαο. ηα ρΫξηα ηνπο θξαηνχλ κέα μχιηλε 

ξΪβδν  πνπ ιΫγεηαη γθιέηζα θαη κηα θηΪιε νχδν ά ηζέπνπξν κε ηελ νπνέα θεξλΪλε 

ηνπο θέινπο θαη ηνπο επηζθΫπηεο. Όπσο αλαθΫξεη ν Γ.Ν.Αηθαηεξηλέδεο:  

«Όηαλ ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία-ηειεηνπξγία ηνπ ληπζίκαηνο, θίινη θαη 

ζπγγελείο πνπ παξαβξίζθνληαη , ρηππνχλ ειαθξά ην Καξλαβάιη ζηελ πιάηε θαη 

ηνπ εχρνληαη «ζην θαιφ , πγεία θαη θαιή ζνδεηά λα δίδεη ν Θεφο» . Σελ ίδηα 

ζηηγκή ε γπλαίθα , ε κάλα , ε γηαγηά , θάπνηνο ζηελφο ζπγγελήο, ην ξαίλεη κε ιίγν 

λεξφ θαη ρχλνληαο ην ππφινηπν θάησ εχρεηαη ζην Καξλαβάιη λα είλαη ν δξφκνο 

ηνπ ειεχζεξνο, φπσο ειεχζεξα θπιά ην λεξφ »
62

. 

 

Σν πφζν ζεκαληηθφ εέλαη ην θαξλαβΪιη γηα ηνλ νρηλφ παξνπζηΪδεηαη ζην 

κπζηζηφξεκα ηεο ΕπξΪλλα ΕαηΫιε «Καη κε ην θψο ηνπ ιχθνπ επαλΫξρνληαη»: 

«….κεηακνξθψλνληαλ νη άλζξσπνη κε ηφζε ιαηξεπηηθή θαηάλπμε θαη ηφζε 

ηέρλε ζε θνπδνπλνθφξνπο ηξάγνπο. Μπνξεί θάπνηνο ζην ζπίηη ηνπ λα κελ είρε 

κέξνο γηα ηα παηδηά ηνπ…. φκσο ε νιφζσκε καχξε γηδνπξνβηά πνπ ζα ηνλ 

έληπλε κηα θνξά ην ρξφλν βξηζθφηαλ πάληα ζε ζέζε πεξησπήο.»
63

 

                                                
62 ΓΔΧΡΓΗΟ Ν. ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΗΓΖ «ΣΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΑ ΣΟΤ ΟΥΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» ΑΘΖΝΑ 1984 εθδφζεηο Δθπνιηηηζηηθνχ Δπηκνξθσηηθνχ θαη Λανγξαθηθνχ 

πιιφγνπ ΝΫσλ νρνχ 
63 ΕΤΡΑΝΝΑ ΕΑΣΔΛΖ (1993), ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑ «ΚΑΗ ΜΔ ΣΟ ΦΧ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ 

ΔΠΑΝΔΡΥΟΝΣΑΗ», ΔΚΓΟΔΗ ΚΑΣΑΝΗΧΣΖ, ΑΘΖΝΑ ζει.344 
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ΠαξαθΪησ ε ΕπξΪλλα ΕαηΫιε  ζπλερέδεη ηηο πεξηγξαθΫο πνπ θαλεξψλνπλ πσο 

νη έδηνη νη θαξλαβαιηζηΫο ληψζνπλ φηαλ θνξνχλ ηηο ζηνιΫο, πψο βηψλνπλ ην Ϋζηκν, θαη 

πψο θΪλνπλ ηνπο βεκαηηζκνχο θαη ηνπο ρνξνχο κε ηα ηξαγνχδηα ηνπο  :  

 «...ληχλνληαλ ηηο γηδνπξνβηέο θαη θνξηψλνληαλ απηά ηα ερεξά ζίδεξα… 

αισλίδνληαο γε θαη αέξα ζην πέξαζκα ηνπο κε ηνπο πεδερηνχο ρνξνχο θη εθείλα 

ηα γελλεκέλα απφ βαζείο θαεκνχο ηξαγνχδηα πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 

ζπλαγσληζηνχλ ηα άγξηα θαη εθθσθαληηθά θνπδνχληα…  …γσ δε ζθφησζα 

θαλέλαλ, γσ δε θίιεζα θακηά θαη κε βγάιαλ ην φλνκα ηνπ θιέθηε, ςεχηε θαη 

θνληά… …ηξαγνχδηα ηνπ παξάπνλνπ θαη ηεο θαηαθξφληαο, αξγφζπξηα 

ζπλήζσο, πνπ ηα ηξαγνπδνχζαλ αγθαιηαζκέλνη αλά πέληε ή έμη κε ζθπκκέλα 

θεθάιηα θαη ζε θάζε παχζε, ζε θάζε ζηξνθή ησλ ιφγσλ, άλνηγαλ ζαλ άλζε 

ισηνχ θαη μερχλνληαλ απφ δψ θαη απφ θεί ν θαζέλαο ζείνληαο εθζηαηηθά ή 

ηηλάζζνληαο πάλσ θάησ ην θνξησκέλν κε θνπδνχληα ζψκα ηνπο γηα λα 

ελσζνχλ πάιη θαη λα ζπλερίζνπλ ην αξγφ πνλεκέλν ηξαγνχδη πνιιέο θνξέο 

ζθπκκέλνη σο θάησ γνλαηηζηνί ζαλ επαίηεο, κε γνεξή θσλή, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή 

ε άιιε νκάδα πην πέξα άλνηγε θαη ρνξνπεδνχζε θαη πην πάλσ ε άιιε κφιηο 

μαλάθιεηλε θαη ζξελσδνχζε.»
64

 

 

 

3.5 Παξαπιήζηα έζηκα ζε άιιεο πεξηνρέο 

Όπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλΫρεηα παξφκνηα Ϋζηκα κε θνπδνχληα ζπλαληΪκε 

θαη ζε Ϊιιεο πεξηνρΫο. χκθσλα κε ηνλ . ΓαξγαιηΪλν θνπδνπλνθφξνπο ζπλαληΪ 

θαλεέο  ηελ ΠξσηνρξνληΪ ζηα ΗσΪλληλα, ην ΜΫηζνβν θαη ηε ΛΫζβν, ηελ πεξένδν ησλ 

απνθξηψλ ζην Ληηφρσξν αιιΪ θαη ζηελ Πηεξέα.
65

 ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηνρΫο 

πνπ αλαθΫξζεθαλ παξαπΪλσ ηα Ϋζηκα ησλ θνπδνπληψλ Ϋρνπλ ζρεδφλ ραζεέ ζάκεξα 

εθηφο απφ ην λεζέ ηεο ΛΫζβνπ φπνπ ην Ϋζηκν ηειεέηαη ζε κηθξά πηα Ϋθηαζε. 

ΠαξαθΪησ ζα γέλεη εθηελΫζηεξε αλαθνξΪ ζε παξφκνηα Ϋζηκα πνπ ηεινχληαη Ϋσο θαη 

ζάκεξα ζε δηΪθνξεο πεξηνρΫο ζηελ ΔιιΪδα αιιΪ θαη ζην εμσηεξηθφ.   

                                                
64 ΕΤΡΑΝΝΑ ΕΑΣΔΛΖ (1993), ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑ «ΚΑΗ ΜΔ ΣΟ ΦΧ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ 

ΔΠΑΝΔΡΥΟΝΣΑΗ», ΔΚΓΟΔΗ ΚΑΣΑΝΗΧΣΖ, ΑΘΖΝΑ ει.345 
65 ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΟ, ΣΑΜΑΣΖ Π. ΛΔΞΗΚΟ ΔΘΗΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ : ΜΔ ΑΝΑΛΤΔΗ, 

ΓΗΟΡΣΔ ΔΓΔΜΑΣΧΝ, ΑΝΣΑΜΧΜΑΣΑ / ΣΑΜΑΣΖ Π. ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΟ. - 1Ζ ΔΚΓ. - 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ : ΡΧΜΖ, 2013. – ζει.46,103. 

http://www.biblionet.gr/book/189760/%CE%93%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82,_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0./%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CE%B8%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/74121/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0._%CE%93%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/com/9488/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
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3.5.1 «Καιόγεξνο» ζηα ρσξηά Μαπξνιεύθε-Μειίθε-Μεζνρώξη Ρνδόπεο 

θαη «Κνπδνπλάηνη» ζηε Λέζβν. 

 

·ζηκν ζξαθηψηηθεο θαηαγσγάο ηειεέηαη ηε ΓεπηΫξα ,κεηΪ ηελ Κπξηαθά ηεο 

Απφθξεαο  ζηα ρσξηΪ ηεο Μαθεδνλέαο, Μαπξνιεχθε θαη Μειέθε φπνπ Ϋρνπλ 

εγθαηαζηαζεέ πξφζθπγεο απφ ην Κσζηέ θαη ηε γχξσ πεξηνρά ηεο Αλ .Ρσκπιέαο 

Παιαηφηεξα ηειεέην θαη ζην Μεζνρψξη Ρνδφπεο. 
66

 Πξφθεηηαη γηα Ϋλαλ θεθΪην ζέαζν 

κεηακθηεζκΫλσλ ηειεζηψλ
67

 πνπ δέλεη ην κάλπκα ηεο θαινρξνληΪο ,ηεο πγεέαο ,ηεο 

θαιάο ζνδεηΪο , ηεο γνληκφηεηαο ηεο θχζεο κΫζα απφ Ϋλα ζχλζεην ,πνιχπιεπξν θαη 

εμαηξεηηθΪ δξακαηνπνηεκΫλν ηειεηνπξγηθφ. Σν δξψκελν πεξηιακβΪλεη εηθνληθά 

ζπνξΪ θαη αξνηξέσζε, φπσο εηθνληθφ ζΪλαην θαη αλΪζηαζε ηνπ θαιφγεξνπ .Σν Ϋζηκν 

θιεέλεη κε νηλνπνζέα , γιΫληη θαη ρνξφ κε ηε ζπλνδεέα νξγΪλσλ θαη ηε ζπκκεηνρά 

φισλ ησλ παξεπξηζθφκελσλ σο αξγΪ ην βξΪδπ. 

ην λεζέ ηεο ΛΫζβνπ ην Ϋζηκν ησλ «ΚνπδνπλΪησλ»
68

 ηειεέηαη ζην ρσξηφ 

Μεζφηνπν, θπξέσο απφ Ϊηνκα λεαξάο  ειηθέαο. Οη θαξλαβαιηζηΫο  ζπκβνιέδνπλ ηηο 

ςπρΫο πεζακΫλσλ, πνπ Ϋρνπλ ην ρΪξηζκα λα γνληκνπνηνχλ ηε γε δέλνληαο ηεο 

επθνξέα. Άλδξεο κεηακθηεζκΫλνη κε πνηκεληθΪ θνπδνχληα δεκΫλα γχξν ηνπο  

ζπγθεληξψλνληαη ζηελ απιά ελφο ζπηηηνχ. Οη γεξνληφηεξνη ηνπνζεηνχλ ζηνπο ψκνπο 

θαη ηε κΫζε ησλ  λεψηεξσλ θνπδνχληα πνπ δπγέδνπλ πΪλσ απφ 20 θηιΪ. 

Φνξνχλ ζην θεθΪιη ηνπο θνκκΫλεο ζηε κΫζε θνινθχζεο, δηαθνζκεκΫλεο κε θηεξΪ 

θφθνξα θαη γαινπνχιαο ζην πΪλσ κΫξνο . ηνλ ιαηκφ δΫλνπλ ινπξηΪ κε πεξαζκΫλεο 

ρΪληξεο θαη θνρχιηα γηα ζηνιηζκφ. ηα ρΫξηα ηνπο θξαηνχλ Ϋλα μχιν πνπ ζπκβνιέδεη 

ηε γνληκφηεηα θαη βΪθνληαη κε κνπληδνχξα. Ο ΑξρηθνπδνπλΪηνο εέλαη ν αξρεγφο ηεο 

νκΪδαο , πνπ μερσξέδεη θαζψο θνξΪ ιηγφηεξα θνπδνχληα θαη ρακειΪ ζηε κΫζε ηνπ 

θξΫκνληαη δχν κεγΪια θεθΪιηα ζθφξδσλ. Βξέζθεηαη ζηελ θνξπθά ηεο πνκπάο θαη 

δέλεη ξπζκφ ζηνπο ΚνπδνπλΪηνπο πνπ ηνλ αθνινπζνχλ , νη νπνένη ζην πΫξαζκΪ ηνπο 

δΫρνληαη ζπλερψο θεξΪζκαηα απφ φινπο φζνπο ηνπο παξαθνινπζνχλ ζην πΫξαζκΪ 

ηνπο . Μφιηο ζπλαληεζνχλ ζηα ζηαπξνδξφκηα ζρεκαηέδνπλ θχθιν πηαζκΫλνη κεηαμχ 

ηνπο  θαη ρνξνπεδνχλ ξπζκηθΪ γηα λα δεκηνπξγάζνπλ Ϋλα ζπληνληζκΫλν θαη δπλαηφ 
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άρν κε ηα θνπδνχληα πνπ ρηππνχλ πΪλσ ζηα ζψκαηα ηνπο . Όηαλ δελ θηλνχληαη, 

ρηππνχλ κε δχλακε ηηο θνπηζθνχδεο
69

 ζην ρψκα φινη καδέ γηα λα εέλαη γφληκε ε γε 

ζχκθσλα κε ηνπο γεξνληφηεξνπο. 

 

 

3.5.2 Αξάπεδεο         

Αλάκεξα ησλ Θενθαλεέσλ ζην ΜνλαζηεξΪθη ζηνλ Βψιαθα θαη ζηελ 

Νηθιάζηαλε ΓξΪκαο ηειεέηαη κε παξαιιαγΫο δξψκελν γλσζηφ σο ΑξΪπεδεο 
70

 .ηελ 

κεηακθέεζε ησλ πξσηαγσληζηψλ θπξηαξρεέ ην καχξν ρξψκα: καχξεο θινθσηΫο θΪπεο 

θαη εληππσζηαθΫο πςηθφξπθεο πξνζσπέδεο θεθαινζηνιΫο απφ γηδνπξνβηΫο .ηε κΫζε 

ηνπο δψλνληαη ηξέα κεγΪια θνπδνχληα θαη ζηα ρΫξηα ηνπο θξαηνχλ απφ Ϋλα καθξχ 

μχιηλν ζπαζέ θαζψο θαη Ϋλα ζαθνπιΪθη κε ζηΪρηε ηνπ Γσδεθαάκεξνπ, ρηππψληαο κ 

απηφ φζνπο ζπλαληνχλ « γηα ην θαιφ » ηελ νκΪδα ησλ κεηακθηεζκΫλσλ , πνπ 

νλνκΪδεηε  ηζΫηα ,ππΪξρνπλ αθφκε νη Γθηιέγθεο ,Ϊλδξεο ληπκΫλνη κε γπλαηθεέεο 

παξαδνζηαθΫο ελδπκαζέεο ,νη παππνχδεο, κε παιηΪ γηνξηηλά θνξεζηΪ θαη νη επδσλνη ά 

ηζνιηΪδεο ληπκΫλνη κε εζληθά ζηνιά πνπ ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηέαο ηφληδαλ ηελ 

ειιεληθφηεηα ησλ ηειεζηψλ. Όινη καδέ γπξέδνπλ κε νξηζκΫλν εζηκηθφ ηππηθφ ηα 

ζπέηηα ηνπ ρσξηνχ κε ιχξεο θαη ληαηξΫδεο, θαη εχρνληαη ρξφληα πνιιΪ ζηνπο 

ζπγρσξηαλνχο ηνπο πνπ ηνπο αληαπνδέδνπλ ηηο επρΫο κε πινχζηα θεξΪζκαηα. Ο 

αγεξκφο θαηαιάγεη ζηελ πιαηεέα φπνπ αθνινπζεέ ρνξφο θαη γιΫληη κε ηε ζπκκεηνρά 

ησλ παξεπξηζθφκελσλ θαη ηελ εκθΪληζε ηνπ αξθνπδηΪξε κε ηελ εηθνληθά αξθνχδα. 

Σν δξψκελν ,κε Ϋληνλν δηνλπζηαθφ ραξαθηάξα , απνζθνπεέ ζηελ θαινρξνληΪ θαζψο 

νινθιεξψλεηαη κε ην κηκεηηθφ φξγσκα θαη ηελ εηθνληθά ζπνξΪ. ηνλ Βψιαθα νη 

αξΪπεδεο
71

 Ϋρνπλ ζηε ξΪρε ηνπο θακπνχξα πνπ γέλεηαη κε κηα βειΫληδα γεκΪηε 

Ϊρπξα ελψ ζηα ρΫξηα θξαηνχλ  κηα καγθνχξα πνπ εέλαη Ϋλα  ρνληξφ μχιν ζαλ 

κπαζηνχλη, πΪλσ ζην νπνέν ζηεξέδνληαη θαη θξαηψληαο ην ζψκα ζθπθηφ κε πιΪγηεο 

θηλάζεηο πξνζπαζνχλ λα ρηππάζνπλ ηα θνπδνχληα πνπ θνξνχλ ζηε κΫζε. Μαδέ ηνπο 

ππΪξρεη ν ηζανχζεο θαη ε λχθε. Οη Αξθνχδεο ,νκΪδεο κεηακθηεζκΫλσλ 

,ζπκπιεξψλνπλ ηε ζαηπξηθά αλαπαξΪζηαζε γΪκνπ πνπ γέλεηαη ηελ έδηα κΫξα κΫζα ζε 

Ϋλα θιέκα ζθσπηηθφ ,ζαηπξηθφ θαη γηνξηηλφ. 

                                                
69 ΒιΫπε ΓισζζΪξη γηα θνπηζθνχδεο 
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3.5.3 Μσκόγεξνη ε κσκνγέξηα     

Οη Μσκφγεξνη , γλσζηφ θαη σο Μσκφεξνη ά ΜσκνΫξηα εέλαη Ϋλα πνληηαθφ 

ιατθφ δξψκελν ην νπνέν ιακβΪλεη ρψξα ην 12άκεξν ηεο ΠξσηνρξνληΪο ζηε 

Κνκνηελά ηελ ΚαβΪια θαη ζε Ϊιιεο πεξηνρΫο. Παξαιιαγά κπνξεέ λα ζεσξεζεέ ην 

Ϋζηκν ΡαγθνπηζΪξηα πνπ ζπλαληΪηαη ζηελ πεξηνρά ηεο ΚνδΪλεο θαη ηεο ΚαζηνξηΪο, 

ζην δξψκελν απηφ παξνπζηΪδεηαη ε αλαγΫλλεζε ηεο θχζεο κε ηελ αιιαγά ηνπ λΫνπ 

Ϋηνπο θαη Ϋρεη ζθνπφ ζΪηηξαο. Οη ξέδεο ηνπ εζέκνπ βξέζθνληαη ζηνπο πξν-

ρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο αιιΪ νη Πφληηνη Ϋδσζαλ αξγφηεξα ρξηζηηαληθφ ραξαθηάξα. 

ην δξψκελν αλαπαξέζηαηαη ε ηζηνξέα ηνπ Κηηέ ΓνηζΪ. ην Ϋζηκν απηφ, παξαδνζηαθΪ 

κΫξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξΪλε ηνκΪξηα δψσλ φπσο ιχθσλ θαη ηξΪγσλ ελψ Ϊιινη 

ληχλνληαη κε ζηνιΫο αλζξψπσλ νπιηζκΫλσλ κε ζπαζηΪ θαη Ϋρνπλ ηελ κνξθά 

γεξνληηθψλ πξνζψπσλ. 

Ζ ιΫμε κσκφγεξνο πξνΫξρεηαη απφ ηε ζχλζεζε ησλ ιΫμεσλ γΫξνο θαη κέκνο. 

ην Ϋζηκν πνπ ζΫιεη ηνλ Ϊλδξα ηνπ ρσξηνχ λα αξπΪδεη ηε λχθε, ζπκβνιέδνληαο Ϋηζη 

ηελ αξπαγά ηεο Πεξζεθφλεο απφ ηνλ Πινχησλα θεληξηθφ πξφζσπν εέλαη ν Μψκνο, 

Θεφο ηνπ γΫιηνπ θαη ηεο ζΪηηξαο ζηελ Αξραέα ΔιιΪδα, ν νπνένο παξφηξπλε ηνπο 

δψδεθα αθνινχζνπο ηνπ, ηνπο Μσκφγεξνπο
72

, λα βξνπλ αθνξκά θαη ζαηηξέδνληαο λα 

πξνθαιΫζνπλ ην γΫιην ζηνπο ζπγθεληξσκΫλνπο . Eπεηεξηαθφ δξακαηνπνηεκΫλν Ϋζηκν 

κε ζέαζν ηειεζηψλ πνπ ηειεέηαη κε αξθεηΫο παξαιιαγΫο φπνπ Ϋρνπλ εγθαηαζηαζεέ 

Πφληηνη .Όινη νη ζπληειεζηΫο θνξνχλ θνπδνχληα φπσο πξνβηΫο θαη δΫξκαηα ηξΪγσλ . 

Κεληξηθφ πξφζσπν ηνπ ζηΪζνπ ησλ ηειεζηψλ ν Μσκφγεξνο ά Κηηέ γνηζΪο ά 

ΠνξδαιΪο ( Θξπιφξην ) ν νπνένο κε ηε δχζε ηνπ άιηνπ εηζβΪιιεη κε ηελ αθνινπζέα 

ηνπ ζηα ζπέηηα ηνπ ρσξηνχ θαη εκπιΫθεη ηνπο ζπηηνλνηθνθχξεδεο ζε πεξηπΫηεηεο « 

εμαπαηψληαο » ηνπο . Ζ απαγσγά ηεο λχθεο παέδεη θαη εδψ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαζψο 

κεηΪ απφ αιιεπΪιιειεο εηθνληθΫο ζπκπινθΫο κεηαμχ ησλ ηειεζηψλ ,ην λΫν δεπγΪξη, ε 

λχθε θαη ν γακπξφο θαηνξζψλνπλ λα ζκέμνπλ ,ζηεθαλψλνληαη κΪιηζηα απφ ηνλ παπΪ 

πνπ εηζΫξρεηαη ζην ηΫινο ζην ζέαζν επηβΪιινληαο ηελ ηΪμε .Με ηε ζπλνδεέα 

πνληηαθάο ιχξαο θαη ληανπιηνχ , ρνξεχνληαο θαη δηαζθεδΪδνληαο ηα κσκνγΫξηα , 

εγθαηαιεέπνπλ ην ζπέηη γηα λα επηζθεθηνχλ ην επφκελν φπνπ ζα πξνβνχλ ζε 

αλΪινγνπο ,λΫνπο απηνζρεδηαζκνχο θαη κηκηθΫο πξΪμεηο . Παξφκνην Ϋζηκν ηελ 
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πεξένδν ηνπ θαξλαβαιηνχ εέλαη θαη νη «θνπδνπλΪηνη» ηεο ΝΪμνπ
73

. 

Σν απνθνξχθσκα ησλ θαξλαβαιηθψλ εθδειψζεσλ ζην λεζέ ηεο ΝΪμνπ εέλαη ε 

εκθΪληζε ζηελ Απεέξαλζν ησλ «θνπδνπλΪησλ». Φνξψληαο θΪπα, θνπθνχια θαη 

θπζηθΪ θνπδνχληα, νη καζθαξΪδεο θΪλνπλ βφιηα ζην ρσξηφ μεζεθψλνληαο ηνλ θφζκν 

θαη πξνθαιψληαο ην γΫιην κε ηηο Ϊζεκλε εθθξΪζεηο ηνπο. 

 

 

3.5.4 Κukeri  Βulgaria  

Σν Ϋζηκν δηαδξακαηέδεηαη ζε φιε ηελ Ϋθηαζε ηεο Βνπιγαξέαο ζε πνιιΫο 

πφιεηο θαη ρσξέα φπσο ζηηο πφιεηο  Razlog
74

 ,Varvara
75

  θαη Sófia  θαη Ϋρεη αξθεηΫο 

νκνηφηεηεο κε ην θαξλαβΪιη νρνχ.  Ζ ελδπκαζέα εέλαη νιφζσκε κε δΫξκαηα δψσλ 

θαη νγθψδε πξνζσπεέν-κΪζθα
76

.Κνπδνχληα εέλαη δεκΫλα ζηε κΫζε ηνπ θαξλαβαιηζηά 

δηαθφξσλ εηδψλ θαη δηαζηΪζεσλ. Σν Ϋζηκν απηφ Ϋρεη ηηο ξέδεο ηνπ ζηελ Διιεληθά 

Γηνλπζηαθά ιαηξεέα πξΪγκα πνπ αλαθΫξεη θαη ε  Kalina Bakalova, κε θΪπνηεο 

λεφηεξεο ζιαβηθΫο πξνζκέμεηο.  

πγθεθξηκΫλα ε έδηα αλαθΫξεη    

«The theory of the Ancient Greek origin of the Kukeri practices holds ground 

within Bulgarian scholarship up until the 1960s, when a new theory 

connecting the ritual to the Slavictradition responds to the political influence 

of the Soviet Union»
77

 

ε ειεχζεξε κεηΪθξαζε  

 «Ζ ζεσξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο πξνέιεπζεο ησλ πξαθηηθψλ Κνπθέξη 

θαηέρεη έδαθνο κέζα ζηε βνπιγαξηθή εζηκνηππία κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 , 

φηαλ κηα λέα ζεσξία πνπ ζπλδέεη ην ηειεηνπξγηθφ κε ηε ζιαβηθή παξάδνζε 

εκθαλίδεηε θαη  αληαπνθξίλεηαη ζηελ πνιηηηθή επηξξνή ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο.» 
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. Kukeri Day in Varvara. 2007. Photograph by the author. 
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Σν έδην γεγνλφο επηβεβαηψλεη θαη ν Arnaudov
78

,  

«In answering the question about the origin and the initial meaning of the 

[Kukeri] rites, we need to consider the amazingly similar Greek pre-Lent 

carnival of our times as well as the Ancient mysteries of Dionysus». 

ε ειεχζεξε κεηΪθξαζε 

  «Γηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ αξρηθή έλλνηα ησλ  

Κνπθέξη  , ζα πξέπεη λα εμεηάζεη θαλείο  ην εθπιεθηηθά παξφκνην ειιεληθφ 

θαξλαβάιη ηεο πξν - αξαθνζηή  πεξηφδνπ θαζψο θαη ηα αξραία κπζηήξηα ηνπ 

Γηνλχζνπ» 
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Μέξνο Β΄ 

4. Σν παλεγύξη ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ -  Παξαδνζηαθή πάιε νρνύ 

4.1Σν παλεγύξη 12 Απνζηόισλ (Αγίσλ Απνζηόισλ)   

Σν παλεγχξη ησλ Αγέσλ Απνζηφισλ απνηειεέ κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

παξαδνζηαθΫο εθδειψζεηο ηεο επξχηεξεο πεξηνράο ηεο Βνξεένπ ΔιιΪδνο. Σειεέηαη  

ζην ζηΪδην «ΜελΫιανο Βαζηιηθφο» πξνο ηηκάλ ηνπ αεέκλεζηνπ δεκΪξρνπ ΜελΫιανπ 

Βαζηιηθνχ,  ζε κηα θαηαπιεθηηθά ηνπνζεζέα ζηελ αλαηνιηθά πιεπξΪ ηνπ νρνχ, 

θαηαπξΪζηλε κε παλνξακηθά ζΫα . ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ηξηεκΫξνπ 28-30 Ηνπλένπ θαη 

κε ηε ζπλνδεέα ησλ δνπξλΪδσλ θαη ησλ ληανπιηψλ παξνπζηΪδνληαη ζξεζθεπηηθΫο, 

αζιεηηθΫο θαη πνιηηηζηηθΫο εθδειψζεηο
79

 κε απνθνξχθσκα ηνπο αγψλεο 

παξαδνζηαθάο πΪιεο:  

Ζ πΪιε γέλεηαη πΪλσ ζην Ϋδαθνο θαη εέλαη ειεχζεξεο ηερληθάο. Οη αζιεηΫο-

παιαηζηΫο θνξνχλ ην δεξκΪηηλν παληειφλη, ην ιεγφκελν «θηζπΫηη», θαη Ϋρνπλ ην πΪλσ 

κΫξνο γπκλφ. Πξηλ ηελ Ϋλαξμε ηνπ αγψλα αιεέθνπλ ην ζψκα ηνπο κε ιΪδη. Ζ εέζνδνο 

ησλ παιαηζηψλ ζην "αιψλη" (αγσληζηηθφ ρψξν) γέλεηαη κε εληππσζηαθφ ηξφπν, κε 

ρηππάκαηα ησλ ρεξηψλ ζηα γφλαηα θαη αιιΪ "ηζαιέκηα". Καζ' φιε ηε δηΪξθεηα ηεο 

πΪιεο παέδεηαη κηα ζπγθεθξηκΫλε κεισδέα απφ ιατθνχο νξγαλνπαέθηεο, ε νπνέα θαηΪ 

δηαζηάκαηα απμνκεηψλεηαη αλΪινγα κε ηελ Ϋληαζε ησλ θηλάζεσλ ησλ παιαηζηψλ θαη 

ζηακαηΪ  κφλν ηε ζηηγκά ηεο αλΪδεημεο ηνπ κεγΪινπ ληθεηά. Ζ παξΪδνζε ζΫιεη λα 

παιεχνπλ ηα παιηθΪξηα κφλν κε ηε θπζηθά ηνπο δχλακε θαη ηα δηθΪ ηνπ θφιπα 

(ηζαιέκηα), γηα λα αλαδεέμνπλ ηε κπτθά ηνπ δχλακε, φπσο γηλφηαλ ζηελ αξραηφηεηα.  

 

 

4.2 Η ηζηνξία ησλ αγώλσλ πάιεο κε ιάδη θαη ην ηξηήκεξν 28-29-30 

Ινπλίνπ.        

Ζ ηζηνξέα ησλ αγψλσλ πΪιεο κε ιΪδη αλΪγεηαη επέζεο ζηελ Πεξζηθά επνρά 

κεηΪ ην 1065 κ. γηα ηνπο νπνένπο γέλεηαη αλαθνξΪ ζην επηθφ πνέεκα αρλακΫρ  ηνπ 

ΠΫξζε πνηεηά Φεξληνζέ. Σελ επνρά εθεέλε ν ΡνζηΪκ, Ϋλαο παιαηζηάο, Ϋζσδε ηελ 

                                                
79 ΒΛΔΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 12 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΥΟΡΟΗ ΠΡΗΝ ΣΖΝ 

ΔΝΑΡΞΖ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ ΠΑΛΖ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%AF
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ρψξα ηνπ απφ ηηο δπλΪκεηο ηνπ θαθνχ. Ζ δηεέζδπζε ηνπ αζιάκαηνο ζηα ΒαιθΪληα θαη 

ζηελ ΜηθξΪ Αζέα Ϋγηλε θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο Οζσκαληθάο απηνθξαηνξέαο. ΚαηΪ ηελ 

θαηΪιεςε ηεο ΘξΪθεο θαζηεξψζεθε ην πξσηΪζιεκα πΪιεο κε ιΪδη ΚηξθπηλΪξ
80

 , ζην 

νπνέν ζα γέλεη, εθηελΫζηεξε φπσο ζα δνχκε , αλαθνξΪ ζηε ζπλΫρεηα. 

ην Βνξεηναλαηνιηθφ ηκάκα ηεο θσκφπνιεο βξέζθεηαη ν ηζηνξηθφο λαφο ησλ 

Αγέσλ Απνζηφισλ, φπνπ θαηΪ ηελ παξΪδνζε πΫξαζε ν απφζηνινο Παχινο θαηΪ ηηο 

πεξηνδεέεο. Ο ηφπνο εέλαη ακθηζεαηξηθφο ζηε βφξηα πιεπξΪ ζηελ πιαγηΪ ηνπ βνπλνχ 

ππΪξρνπλ νη θεξθέδεο ησλ ζεαηψλ θαη απφ θΪησ ην αιψλη, ν ρψξνο ησλ αζιεηψλ
81

  

ηηο,28 Ηνπλένπ μεθηλΪεη ην παλεγχξη, πνπ δηαξθεέ ηξεηο εκΫξεο. Ζ πεξηθνξΪ 

ηεο εηθφλαο ησλ Αγέσλ (ζπλνδεέα κεηξνπνιηηψλ, ηεξΫσλ, πιάζνπο ιανχ απφ ην νρφ 

θαη ηα πεξέρσξα) μεθηλΪεη απφ ηνλ Άγην Γεψξγην θαη θηΪλεη σο ην λαφ ησλ Αγέσλ 

Απνζηφισλ. Με ηε ζπλνδεέα ηεο κνπζηθάο κπΪληαο θαη ησλ αξρψλ ηνπ ηφπνπ 

ελαπνζΫηνπλ ηελ εηθφλα ησλ Αγέσλ θαη ςΪιιεηαη κΫγαο  Αξρηεξαηηθφο Δζπεξηλφο. 

πγθεληξσκΫλνη κηθξνπσιεηΫο εθζΫηνπλ ηελ πξακΪηεηα ηνπο απφ φιε ηελ ΔιιΪδα. 

ΦηΪλνπλ επέζεο νη παιαηζηΫο (=περιηβΪλεδεο) απφ φιε ηελ ΔιιΪδα θαη ην εμσηεξηθφ 

(Σνπξθέα, Βνπιγαξέα, θφπηα, Αιβαλέα), θνξνχλ δεξκΪηηλα παληειφληα 

(=θηνπζπΫηηα), αιεέθνληαη κε λεξφ θαη ιΪδη, γηα λα γιηζηξΪλε θαη αξρέδνπλ ηελ πΪιε. 

Με ηελ εέζνδν ηνπ παιαηζηά ζην ρνξηΪξη ε επηηξνπά δηεμαγσγάο ησλ αγψλσλ εέλαη 

ππνρξεσκΫλε λα ηνπ εμαζθαιέζεη αληέπαιν αιιηψο παέξλεη θαηεπζεέαλ ην ληθεηάξην 

Ϋπαζιν. Ζ νξγΪλσζε ζάκεξα γέλεηαη απφ ην Γάκν νρνχ, παιαηφηεξα απφ ηελ 

Δθθιεζέα. Σα πξνεφξηηα μεθηλνχλ απφ ην Ϊββαην κε Ϋλα δεπγΪξη ληανχιηα απφ 

θηελνηξφθν ζε θηελνηξφθν, γηα λα πξνζθΫξνπλ δψα (κνζρΪξηα, ηξΪγνπο, θξηΪξηα, 

ακλνεξέθηα, αλΪινγα κε ην ηΪκα) θαη ρξάκαηα γηα ηελ θαιά νξγΪλσζε. 

 29 Ηνπλένπ: Σν πξσέ γέλεηαη ε Θεέα Λεηηνπξγέα θαη θαηφπηλ μεθηλνχλ νη 

αγψλεο. ΠεξηιακβΪλνπλ: ηξΫμηκν ζε απφζηαζε 5 ρικ., ηππαζέα κε Ϊινγα 10 ρικ., 

ζθνπνβνιά θπλεγψλ κε Ϋπαζια,  πάδεκα εηο ηξηπινχλ θαη κνλφ θαη ζρνιηθνέ αγψλεο 

(ηζνπβαινδξνκέεο, αβγνκαρέεο). ηηο 11.00-2.00 νη κηθξνέ αγψλεο παιαηζηψλ κε 

αλΪινγα Ϋπαζια. Σν κεζεκΫξη δηαθνπά θαη ζηηο 5.00 κε ηνπο άρνπο 5 δεπγαξηψλ 

                                                
80 ΒΛΔΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ, ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 13.  ΔΠΑΛΔΗΦΖ ΜΔ ΛΑΓΗ ΠΡΗΝ ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ 

ΠΑΛΖ ΣΟ ΟΥΟ 
81 ΒΛΔΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΓΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 14. ΣΖ ΒΟΡΗΑ ΠΛΔΤΡΑ ΣΖΝ ΠΛΑΓΗΑ ΣΟΤ 

ΒΟΤΝΟΤ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΟΗ ΚΔΡΚΗΓΔ ΣΧΝ ΘΔΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟ ΚΑΣΧ ΣΟ ΑΛΧΝΗ, Ο ΥΧΡΟ 

ΣΧΝ ΑΘΛΖΣΧΝ. ΑΠΔΗΚΟΝΗΕΟΝΣΑΗ ΑΘΛΖΣΔ, ΓΗΑΗΣΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
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ληανπιηψλ γέλνληαη κεγαιχηεξεο πΪιεο σο ηε λχρηα. ηε ιάμε ηνπηθνέ ρνξνέ
82

 θαη 

ππξνηερλάκαηα. 

30 Ηνπλένπ: ε θνξχθσζε ηνπ παλεγπξηνχ. ΜεηΪ ηε ιεηηνπξγέα ε πΪιε. Σξεηο 

θαηεγνξέεο πΪιεο: κηθξά, κεζαέα θαη κεγΪιε αλΪινγα κε ηα θηιΪ ησλ παιαηζηψλ. 

«Κηνπηζνχθ νξηΪ», «κπηνχθ νξηΪ» θαη «κπΪζη». Οη αζιεηΫο αθνχ ρσξηζηνχλ ζε 

θαηεγνξέεο ζρεκαηέδνπλ δπΪδεο θαη μεθηλνχλ ηελ πΪιε.  Γηα λα θηΪζεη ζην ιεγφκελν 

ηειηθφ «κπΪζη» Ϋπξεπε λα παιΫςνπλ ηα ηειεπηαέα ηΫζζεξα δεπγΪξηα , θαη νη δχν 

ηειεπηαένη ληθεηΫο απνηεινχλ ην ηειηθφ «κπΪζη» πνπ εέλαη ε πξψηε θαηεγνξέα θαη 

Ϋρεη ην κεγαιχηεξν Ϋπαζιν, πεξέπνπ 5.000 επξψ. «ΜπΪζα αιηνχ» εέλαη ε 2
ε
 

θαηεγνξέα, «κπνπγηνχθ νξηΪ» εέλαη ε 3
ε
 κεγΪιε θαηεγνξέα θαη «νπηζηνχθ νξηΪ» 

εέλαη ε 3
ε
 κηθξά θαηεγνξέα. Όινη νη αγψλεο εέλαη «λνθ Ϊνπη» νη θαλφλεο ηε πΪιεο 

εέλαη έδηνη κε ηεο Διιελνξσκατθάο δειαδά δελ εέλαη ειεχζεξν εέδνο πΪιεο , δελ Ϋρεηο 

δηθαέσκα λα ρηππάζεηο ηνλ αληέπαιν νχηε θαη λα ηνπ θΪλεηο αληηθαλνληθΫο ιαβεο 

εμΪξζξσζεο , επηηξΫπνληαη ιαβΫο πέεζεο φπσο εέλαη ν «ζαξκΪο» κε ζθνπφ λα 

παξαδνζεέ ν αληέπαινο πνπ επηθΫξεη ην έδην απνηΫιεζκα κε ηελ πηψζε ζην Ϋδαθνο κε 

ηελ πιΪηε.  Όηαλ  πεξλΪ ν ρξφλνο θαη δελ ππΪξρεη ληθεηάο θαηακεηξψληαη ζεκεέα.  

ην ηΫινο γέλνληαη παξαδνζηαθνέ ρνξνέ απφ ηνπο ζπιιφγνπο θαη θιεέλεη ε βξαδηΪ κε 

ιατθΫο νξράζηξεο θαη εμσηεξηθΪ παξαδνζηαθΪ θαθελεέα ζην αιψλη. 

 

 

4.3 Πάιε & κάρε ππνηαγήο      

«ΠΪιε Τπνηαγάο», νλνκΪδνπκε ην αγψληζκα ηεο πΪιεο πνπ ρξεζηκνπνηεέ 

ξέςεηο θαη αλαηξνπΫο ησλ γλσζηψλ αζιεκΪησλ πΪιεο φπσο ε ειιελνξσκατθά,  θαη ε 

ειεπζΫξα πΪιε θαη ζπλερέδεηαη ε πΪιε ζην Ϋδαθνο απφ ηνπο αζιεηΫο, Ϋσο φηνπ Ϋλαο 

εθ ησλ δχν επηθΫξεη θΪπνηα ηειεησηηθά ιαβά ζηνλ Ϊιινλ, αλαγθΪδνληαο ηνλ λα 

δειψζεη εγθαηΪιεηςε ηνπ αγψλα. Γάισζε ππνηαγάο κπνξεέ λα επηηεπρζεέ κε 

δηΪθνξεο ιαβΫο, φπσο εμαξζξσηηθΫο Ϊλσ θαη θΪησ Ϊθξσλ, θπξέσο ζηηο αξζξψζεηο ηνπ 

αγθψλα, ψκνπ θαη γνλΪηνπ, θαζψο θαη κε ιαβΫο
83

 ζηελ πεξηνρά ηνπ ιαηκνχ 

(ζηξαγγαιηζκνχο, πληγκνχο). Ζ πΪιε ππνηαγάο εέλαη Ϋλα ππεξζχλνιν (δειαδά 

πεξηιακβΪλεη πεξηζζφηεξεο ηερληθΫο θαη ζηξαηεγηθΫο ησλ γλσζηψλ καρεηηθψλ 

                                                
82 ΒΛΔΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΔΗΔ 12 παξαδνζηαθνέ ρνξνέ. 
83 ΒΛΔΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΔΗΔ 15,16 ΛΑΒΔ ΠΑΛΖ ΣΟ ΟΥΟ. 
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αζιεκΪησλ πνπ βαζέδνληαη ζε ξέςεηο, αλαηξνπΫο θαη θαζειψζεηο π.ρ. ηδνχλην, 

ζΪκπν, πΪιε) θαη ππνζχλνιν ηεο ΜΪρεο Τπνηαγάο, ε νπνέα πεξηιακβΪλεη εθηφο απφ 

ηελ πΪιε ππνηαγάο θαη θηππάκαηα. Ζ πΪιε ππνηαγάο Ϋρεη σο καρεηηθφ Ϊζιεκα δχν 

ζεκαληηθΪ πξνηεξάκαηα:  

1. Ζ Ϋκθαζε ζηελ εμνπδεηΫξσζε ηνπ αληηπΪινπ θΪλεη ηελ πΪιε ππνηαγάο Ϋλα 

απνηειεζκαηηθφ ζηπι γηα απηνΪκπλα, φπσο θαη βαζηθφ ζηνηρεέν πξνεηνηκαζέαο γηα 

αγψλεο κΪρεο ππνηαγάο. Πην ζπγθεθξηκΫλα ζηε νρηλά πΪιε ε ππνηαγά ηνπ 

αληηπΪινπ επηηπγρΪλεηαη κε ην ιεγφκελν «νιληνχ»
84

 πνπ Ϋρεη ηνπξθηθά ξέδα θαη 

ζεκαέλεη πηψζε ηνπ αληηπΪινπ κε ηελ πιΪηε ζην Ϋδαθνο φπσο επέζεο θαη κε ηελ 

νηθηνζειά παξΪδνζά ηνπ ρσξέο φκσο νη ιαβΫο λα πξνθαιΫζνπλ ρηχπεκα  πληγκφ ά 

εμΪξζξσζε ζηνλ αληέπαιν.   

2. Σν γεγνλφο φηη ε εμνπδεηΫξσζε γέλεηαη κε ιαβΫο θαη φρη κε θηππάκαηα θαη 

επεηδά ν αληέπαινο κπνξεέ λα εγθαηαιεέςεη πξνηνχ ππνζηεέ βιΪβε, θαζηζηΪ ηελ πΪιε 

ππνηαγάο αζθαιΫζηεξε ζηελ πξνπφλεζε, ζε ζρΫζε κε Ϊιια αζιάκαηα επαθάο. Γηα 

ηνλ έδην ιφγν νη αζιεηΫο κπνξνχλ λα γπκλΪδνληαη κε 100% επαθά.  

Σα θηππάκαηα ζηελ κΪρε ππνηαγάο, Ϋρνπλ ηελ δηθηΪ ηνπο ηερληθά θαη εέλαη 

παξφκνηα κε απηΪ ηνπ kick boxing ά ηεο ππγκαρέαο, αιιΪ εέλαη δηαθνξεηηθά ε 

ζηξαηεγηθά θαη ε ηαθηηθά θαζψο θαη νη απαηηάζεηο ηνπ αγψλα. Ζ πΪιε θαη κΪρε 

ππνηαγάο, κε ηελ επξεέα Ϋλλνηα, πεξηιακβΪλεη πνιιΪ ζηπι θαη επέ κΫξνπο αζιάκαηα 

ζε φιν ηνλ θφζκν. ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνπκε ηα: Σδνχλην, ΒξαδηιηΪληθν Σδνπ Σδέηζνπ, 

Ϊκπν, Ηαπσληθφ Pancrase θηι. Σα ηειεπηαέα ρξφληα Ϋρνπλ εκθαληζηεέ θαη αγψλεο 

ηφζν κφλν γηα ΠΪιε Τπνηαγάο (submission grappling), φπσο ην “Abu Dhabi Combat 

World Submission Wrestling Championship” αιιΪ θαη κΪρεο ππνηαγάο, φπσο ηηο 

επαγγεικαηηθΫο δηνξγαλψζεηο U.F.C.
85

, Vale Tudo
86

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 ΒΛΔΠΔ ΓΛΧΑΡΗ 
85 ΒΛΔΠΔ ΓΛΧΑΡΗ 

86 ΒΛΔΠΔ ΓΛΧΑΡΗ 
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4.4 Παξόκνηα έζηκα ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ησλ Βαιθαλίσλ 

 

4.4.1 Παξαδνζηαθή πάιε ζηεο έξξεο  

 

         Ζ παξαδνζηαθά πΪιε εέλαη Ϊκεζα ζπλδεδεκΫλε κε ηα παλεγχξηα
87

. 

ΣΫηνηα παλεγχξηα γέλνληαη: ηε θνηνχζζα (μεθηλΪ ζηηο 8 επηεκβξένπ, αλάκεξα ηεο 

γηνξηάο ησλ γελεζιέσλ ηεο Θενηφθνπ), ζην παλεγχξη ζηνλ νηθηζκφ 

“Πχξγνο” ηεο ΜαπξνζΪιαζζαο (παξακνλά ηεο Αγέαο Μαξέλαο 16 - 17 Ηνπιένπ), ζην 

Παλεγχξη ηεο ΖξΪθιεηαο(ηΫινο Απγνχζηνπ), ηεο Νηγξέηαο
88

 (Αγ. Αζαλαζένπ 

Νηγξέηαο: 2 Μαΐνπ - Αγένπ ΘσκΪ Νηγξέηαο: Κπξηαθά κεηΪ ην ΠΪζρα - ΗσΪλλνπ ηνπ 

πξνδξφκνπ ΦιΪκπνπξνπ: 24 Ηνπλένπ - Αγ. Γεσξγένπ Αλζάο: 23 Απξηιένπ - Αγ. 

ΠαληειεάκνλαΘεξκψλ: 27 Ηνπιένπ - Εσνδψρνπ Πεγάο Σεξπλάο: Παξαζθεπά κεηΪ ην 

ΠΪζρα) θαζψο θαη ζην θνχηαξη .Δθεέ ν επηζθΫπηεο κπνξεέ λα ζπλαληάζεη ηνπο 

ηειεπηαένπο παξαδνζηαθνχο παιαηζηΫο, ηνπο “περιηβΪλεδεο”
89

. Οη αζιεηΫο, πξηλ 

μεθηλάζνπλ ηνλ αγψλα, θνξνχλ ην ιεγφκελν “θηνπζπΫηη” ά “θηζπΫηη”
90

, Ϋλα παληειφλη 

κΫρξη ηα γφλαηα, θηηαγκΫλν απφ θαηεξγαζκΫλν δΫξκα θαηζηθηνχ, ελψ αιεέθνπλ φιν 

ηνπο ην ζψκα κε ιΪδη. Ζ εέζνδνο ησλ αζιεηψλ ζην “αιψλη”
91

 φπσο απνθαιεέηαη ν 

αγσληζηηθφο ρψξνο γέλεηαη κε εληππσζηαθφ ηξφπν, κε ρηππάκαηα ησλ ρεξηψλ ζηα 

γφλαηα θαη Ϊιια “ηζαιέκηα”. Καζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ησλ αγψλσλ αθνχγεηαη ν άρνο ηνπ 

δνπξλΪ θαη ηνπ ληανπιηνχ, πνπ δελ ζα ζηακαηάζεη παξΪ κφλν ηε ζηηγκά ηεο 

αλΪδεημεο ηνπ κεγΪινπ ληθεηά. 

ηελ πεξηνρά ηεο νξεηλάο Ρνδφπεο θΪζε ρξφλν νξγαλψλνληαη παλεγχξηα κε 

πνιηηηζηηθΫο εθδειψζεηο θαη ππαέζξηνπο αγψλεο παξαδνζηαθάο πΪιεο κε ιΪδη. ηηο 

ζπγθεθξηκΫλεο εθδειψζεηο πΪιεο ζπκκεηΫρνπλ αζιεηΫο απφ ηελ βφξεηα ΔιιΪδα θαη 

ηηο γεηηνληθΫο ρψξεο φπσο ηελ Βνπιγαξέα θαη ηελ Σνπξθέα. ΚΪζε Αχγνπζην, ζπλάζσο 

αξρΫο Απγνχζηνπ, νξγαλψλεηαη ην παλεγχξη παξαδνζηαθάο πΪιεο ζηελ ηνπνζεζέα 

Υέιηα θαη ηΫινο Απγνχζηνπ ην παλεγχξη παξαδνζηαθάο πΪιεο ζηελ ηνπνζεζέα 

ΑιΪληεπε απφ θνξεέο ηεο κεηνλφηεηαο. Σα παλεγχξηα απηΪ ηα επηζθΫπηνληαη πνιιΫο 

θνξΫο ·ιιελεο θαη Σνχξθνη πνιηηηθνέ φπνπ θΪλνπλ πνιηηηθΫο νκηιέεο - ηνπνζεηάζεηο. 

                                                
87 ΒΛΔΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 17 ΠΑΛΖ Δ ΜΗΚΡΟΣΔΡΑ ΔΝΥΧΡΗΑ 

ΠΑΝΖΓΤΡΗΑ 
88 ΒΛΔΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΦΧΣΟΓΑΦΗΑ 47.  ΥΑΡΣΖ ΝΗΓΡΗΣΑ –ΔΡΡΧΝ 
89 ΒΛΔΠΔ ΓΛΧΑΡΗ 
90 ΒΛΔΠΔ ΓΛΧΑΡΗ 
91 ΒΛΔΠΔ ΓΛΧΑΡΗ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CF%8D%CF%81%CE%B9
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ΠνιηηηζηηθΫο εθδειψζεηο θαη παξαδνζηαθά πΪιε κε ιΪδη νξγαλψλεηαη επέζεο θαη απφ 

πνληηαθνχο-ζξαθηθνχο ζπιιφγνπο θΪζε ρξφλν ζηηο εθδειψζεηο ησλ "Παξραξέσλ" 

ζηελ πεξηνρά ηεο Ρνδφπεο. 

ηελ ηνπνζεζέα Υέιηα θνληΪ ζην ρσξηφ Μ. ΓΫξεην ζηελ νξεηλά Ρνδφπε, ζηνλ 

·βξν ζηα ζχλνξα κε ην λνκφ Ρνδφπεο, ζηηο αξρΫο Απγνχζηνπ θΪζε ρξφλν, γέλεηαη ην 

παλεγχξη ησλ Υηιέσλ. Σα ηειεπηαέα ρξφληα, παξΪιιεια κε ηνπο αγψλεο πΪιεο, ην 

παλεγχξη Ϋρεη εμειηρζεέ ζε Ϋλα ππαέζξην παδΪξη κε πξνβνιΫο πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ.  

ηελ ηνπνζεζέα Αιαλ ΣεπΫ ζηελ Κνηλφηεηα ΟξγΪλεο θνληΪ ζην ρσξηφ Καησ 

Βπξζέλε
92

 / νξεηλά Ρνδφπε θΪζε ρξφλν, ηΫιε Απγνχζηνπ γέλεηαη ην ηζηνξηθφ 

παλεγχξη ηνπ Αιαλ ΣεπΫ.  ΑξρηθΪ ζην παλεγχξη (εθηφο ησλ εθδειψζεσλ πΪιεο) 

ππάξρε Ϋλα ηεξΪζηην ππαέζξην παδΪξη φπνπ δηλφηαλ ε επθαηξέα λα ζπλαληεζνχλ νη 

θΪηνηθνη ηεο πεξηνράο θαη λα αληαιιΪμνπλ λΫα θαη λα ζπδεηάζνπλ ηα πξνβιάκαηΪ 

ηνπο. άκεξα ην παλεγχξη Ϋρεη εμειηρζεέ ζε ρψξν πξνβνιάο πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ θαη αγψλσλ πΪιεο. 

 

 

 

4.4.3 Πάιε  ζηελ Σνπξθία, ζηε Βνπιγαξία, ηελ Αιβαλία θαη ηε Π.Γ.Γ.Μ. 

θαη ην Πξσηάζιεκα πάιεο Κηξθπηλάξ.  

·λα απφ ηα παιαηφηεξα πξσηαζιάκαηα πΪιεο κε ιΪδη, ην πξσηΪζιεκα 

ΚηξθπηλΪξ
93

  γέλεηαη θΪζε ρξφλν ην θαινθαέξη ζηελ Αδξηαλνχπνιε
94

 ηεο Σνπξθέαο 

ζπλερφκελα απφ ην 1361. Σν 2010 ε ΟΤΝΔΚΟ
95

 ζπκπεξηΫιαβε ηνπο αγψλεο πΪιεο 

κε ιΪδη ζηελ πεξηνρά ηνπ ΚηξθπηλΪξ ζηνλ ΚαηΪινγν ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθάο 

ΚιεξνλνκηΪο ηεο Αλζξσπφηεηαο, χζηεξα απφ αέηεζε ηεο Σνπξθέαο. 

Ζ πΪιε κε ιΪδη
96

 Ϋλα εέδνο Διιελνξσκατθάο  πΪιεο, φπνπ νη παιαηζηΫο 

παιεχνπλ ιαδσκΫλνη. ηε ζπγθεθξηκΫλε πΪιε, φηαλ νη ψκνη ηνπ αληηπΪινπ 

                                                
92 ΒΛΔΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ, ΦΧΣΟΓΑΦΗΑ 47.  ΥΪξηεο Καησ Βπξζέλε(κπιΫ βΫινο) / νξεηλά 

Ρνδφπε 
93 ΒΛΔΠΔ ΓΛΧΑΡΗ 
94 ΒΛΔΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ  18,19,20,21  ΠξσηΪζιεκα πΪιεο κε ιΪδη ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. 6-Απγ-2006 
95 ΒΛΔΠΔ ΓΛΧΑΡΗ 
96 ΒΛΔΠΔ ΓΛΧΑΡΗ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1_%CE%94%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B7_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%92%CF%85%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B7_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%92%CF%85%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B7_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%9F
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%92%CF%85%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B7_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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αθνπκπάζνπλ ζην Ϋδαθνο, απηφο ρΪλεη. Οη παιαηζηΫο νλνκΪδνληαη περιηβΪλεδεο
97

 θαη 

θνξΪλε ζηελΪ δεξκΪηηλα ρεηξνπνέεηα παληειφληα πΪιεο πνπ νλνκΪδνληαη θηζπΫηηα ά 

θηνπζπΫηηα  «kispet» ηα νπνέα θαηαζθεπΪδνληαη απφ δΫξκαηα δψσλ φπσο βνπβαιηψλ 

ά κνζραξηψλ. Ζ ζπγθεθξηκΫλε πΪιε ζεσξεέηαη εζληθφ Ϊζιεκα ηεο Σνπξθέαο θαη 

ζπζρεηέδεηαη κε ηελ πΪιε Kurash ησλ ΟπδκπΫθσλ, ηελ πΪιε Khuresh ηεο Σνχβαο 

αιιΪ θαη ηελ πΪιε Köräş ησλ ΣαηΪξσλ. 

Ζ ηζηνξέα ηνπ πξσηαζιάκαηνο μεθηλΪ απφ ην 1361, φηαλ νη Οζσκαλνέ 

θαηΫιαβαλ ηελ Αλδξηαλνχπνιε. Σν πξσηΪζιεκα δηνξγαλψλεηαη θΪζε ρξφλν  κεηαμχ 

4-10 Ηνπιένπ θαη ην 2011 νξγαλψζεθε ην 650ν πξσηΪζιεκα. ]Σν θεζηηβΪι ην 

επηζθΫπηνληαη ρηιηΪδεο επηζθΫπηεο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρά. 

Σν θεζηηβΪι εέλαη αλνηθηφ ζε φινπο αλεμΪξηεηα ηελ ζξεζθεέα, ηελ θπιά θαη ηελ 

ρψξα πξνΫιεπζεο αιιΪ γηα ηελ εέζνδφ ηνπ θΪπνηνο πξΫπεη λα πιεξψζεη πςειφ 

αληέηηκν . Οη περιηβΪλεδεο
98

 παιεχνπλ γηα ην Ϋπαζιν ηεο ρξπζάο δψλεο θαη ην ηέηιν 

ηνπ αθΫληε περιηβΪλε. Σνλ ηέηιν ηεο ρξπζάο δψλεο θεξδέδεη κφλν απηφο πνπ ζα 

ζηεθηεέ πξσηαζιεηάο γηα ηξεηο θνξΫο.  Παέξλνπλ κΫξνο ζπλνιηθΪ ηνπιΪρηζηνλ 3500 

αζιεηΫο εηεζέσο, κεηαμχ ησλ νπνέσλ θαη αζιεηΫο απφ ΔιιΪδα θαη Ϊιιεο ΒαιθαληθΫο 

ρψξεο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο παιεχνπλ ζηηο κηθξΫο θαηεγνξέεο γηαηέ γηα λα 

αλΫβνπλ θαηεγνξέα ζην ηνπξθηθφ πξσηΪζιεκα πξΫπεη λα γέλνπλ πξσηαζιεηΫο ζε κηα 

θαηεγνξέα γηα λα πξνρσξάζνπλ ζηελ επφκελε. Ζ πξψηε θαηεγνξέα  ζχκθσλα κε ηνλ 

Δ. Μαξγαξέηε,  πνπ ν έδηνο επηζθΫθηεθε ηελ Σνπξθέα  εέρε 58 δηεθδηθεηΫο ην 2013 θαη 

ρηιηΪδεο αζιεηΫο ζηηο Ϊιιεο θαηεγνξέεο.  ην θεζηηβΪι μεθηλΪ θΪζε ρξφλν ππφ ηελ 

θαζνδάγεζε ηνπ ΑγΪ ,ν νπνένο εέλαη ν νξγαλσηάο νιφθιεξνπ ηνπ πξσηαζιάκαηνο 

θαη ηα ηειεπηαέα ρξφληα ε αλΪζεζε γέλεηαη κε δεκνπξαζέα ιφγσ ηεο 

εκπνξεπκαηνπνέεζεο ηνπ θεζηηβΪι. Με εηδηθά ηειεηά ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ 

ζαξΪληα κπΪληεο κνπζηθψλ κε ληανχιηα  ,πνπ εέλαη κεγΪια ηχκπαλα, θαη δνπξλΪδεο 

γέλεηαη ε πεξηθνξΪ ηεο Σνπξθηθάο ζεκαέαο γχξν απφ ηνλ ρψξν πΪιεο . Σν Ϋπαζιν ηεο 

ρξπζάο δψλεο κεηαθΫξεηαη κε πνκπά πηζηψλ απφ ην ΣΫκελνο ειηκηγηΫ ηεο 

Αλδξηαλνχπνιεο. Πξηλ απφ ηνλ αγψλα πΪιεο, αλαθνηλψλεηαη ην φλνκα ηνπ θΪζε 

περιηβΪλε θαη ησλ πξνζφλησλ ηνπ. ΚαηΪ ησλ αγψλα νη κπΪληεο κε ηα  ληανχιηα
99

 θαη 

                                                
97 ΒΛΔΠΔ ΓΛΧΑΡΗ 
98 ΒιΫπε γισζζΪξη. 
99 ΒΛΔΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 22 ΠεξηθνξΪ ησλ ληανπιηδέδσλ ζηελ πφιε ηεο 

Αλδξηαλνχπνιεο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/Kurash
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B6%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/Kurash
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/Kurash
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%AD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
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ηνπο δνπξλΪδεο
100

 ζπλνδεχνπλ ηελ πΪιε κε κνπζηθά. Ο ηέηινο ηνπ περιηβΪλε εέλαη 

ηηκεηηθφο θαη νη περιηβΪλεδεο ζεσξνχληαη αμηΫπαηλνη γηα ηελ γελλαηνδσξέα, ηελ 

εηιηθξέλεηα αιιΪ θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηελ παξΪδνζε θαη ηα Ϋζηκα .ΤπΪξρνπλ επηπιΫσλ 

πνιιΪ Ϊιια δψξα εθηφο απφ ηε ρξπζά δψλε  γηα ηνλ πξσηαζιεηά φπσο ζπέηη 

απηνθέλεην θαη πνιιΪ πεξηζζφηεξα αγαζΪ. Ο ληθεηάο θεξδέδεη ην ζεβαζκφ θαη ηελ 

εθηέκεζε φισλ ,Ϊιια θαη κηα θαηλνχξηα δσά κε πνιχ πεξηζζφηεξα αγαζΪ θαη 

επθαηξέεο.  

ε ηξεηο πφιεηο ηεο Βνπιγαξέαο παξνπζηΪδνληαη αγψλεο πΪιεο , λφηηα ζηελ 

πφιε Κηξληδαιη - Кърджали  ,ζηε πφιε νχκελ - Шумен  θαη βφξεηα, θνληΪ ζηε 

Ρνπκαλέα, ζηε πφιε Ρνπζε - Ρyce.  ηελ Π.Γ.Γ.Μ ζε πφιεηο θνληΪ ζηα ζχλνξα κε 

ηελ ΔιιΪδα ιακβΪλνπλ ρψξα αγψλεο πΪιεο Ϊιια θαη ζηελ Αιβαλέα παλεγχξη κε 

πΪιε δηεμΪγεηαη ζηελ πφιε Ληκπξαδη – Librazhd φπσο επέζεο  θαη ιέγν Ϋμσ απφ ηελ 

πξσηεχνπζα , ηα Σέξαλα -  Tiranë απφ νκΪδεο παιαηζηψλ πνπ πεξηθΫξνληαη ζε φιε ηε 

ρψξα ζε δηαθνξεηηθΫο πεξηνρΫο θΪζε θνξΪ. Ζ Ϋθηαζε ηνπ εζέκνπ  εέλαη θαηΪ πνιχ  

κηθξφηεξε ζηηο πεξηνρΫο θαη ηηο ρψξεο απηΫο  απφ φηη ζηελ Σνπξθέα θαη ζηελ ΔιιΪδα.   

 

 

 

  

                                                
100

 ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ πξψελ   Γάκαξρνο  νρνχ Μαξγαξέηεο ΔπΪγγεινο . Δηθφλεο θ ζηνηρεέα 

απφ επηζθΫςεηο ηνπ ζηελ πφιε ηεο Αλδξηαλνχπνιεο ηα Ϋηε 2010 θαη 2011 
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Μέξνο Γ΄ 

5. Η ληνπηνιαιηά – Σν γισζζηθό  ηδίσκα ηνπ νρνύ 

  

 χκθσλα κε ηνλ Κ.Ν. Καξαθφιε, ηα αξραηνινγηθΪ κλεκεέα ηεο πεξηθΫξεηαο 

νρνχ καξηπξνχλ ηελ χπαξμε ζηελ πεξηνρά αμηφινγνπ πνιηηηζκνχ πξηλ αθφκα απφ ην 

800 π.X. ΑγΪικαηα θαη ζξαχζκαηα αγγεέσλ πνιχ πξηλ απφ ηε κηλσηθά επνρά, Ϊιια 

επξάκαηα  αλάθνπλ ζηε γεσκεηξηθά επνρά θη Ϊιια κεηαγελΫζηεξα ζηε κπθελατθά 

επνρά. ΠΪξα πνιιΪ λνκέζκαηα βξΫζεθαλ ζηελ πεξηνρά, αθφκα θη απφ ηελ επνρά ηνπ 

Φηιέππνπ ηνπ Β‟ (359-336 πρ)
101

 αιιΪ θαη παιαηφηεξα κεηαμχ   100-600 π.X. ηα 

νπνέα εκθαλέδνπλ ηνλ ζεφ Γηφλπζν.
102

 Δπέζεο βξΫζεθαλ καθεδνληθΪ λνκέζκαηα επέ 

Φηιέππνπ Δ‟, επέ Κιαπδένπ (41-54 κ.Υ), Ακθέπνιεο επέ Σηβεξένπ
103

 (14-36 κ. Υ.) 

Σν ζπγθεθξηκΫλν λφκηζκα, ζπλδΫεη ηνλ γεσγξαθηθφ  ρψξν ηνπ Κξπνλεξένπ φπνπ 

βξΫζεθε  κε ηελ αξραέα Ακθέπνιε , κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ηεο 

Μαθεδνλέαο ζηα αξραέα ρξφληα. Ζ πφιε απηά, αλΫπηπμε ηδηαέηεξα ηε λνκηζκαηνθνπέα 

θαζψο απνηεινχζε ζεκαληηθά θαη πινχζηα πεξηνρά ζε πξψηεο χιεο. .Αθφκα 

λνκέζκαηα βξΫζεθαλ  επέ Σξαταλνχ (98-117 κΥ), Κσλζηαληηλνππφιεσο (330-337κΥ), 

Νηθεθφξνπ Α‟ (802-811 κΥ)
104

. Αθφκα απφ αλαζθαθΫο άξζαλ ζην θσο ηΪθνη, 

κσζατθΪ δΪπεδα ινπηξψλ, πάιηλεο ζσιελψζεηο, ζεκΫιηα αξραέσλ θΪζηξσλ θαη 

κλεκεέσλ πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηε ξσκατθά αιιΪ θαη βπδαληηλά επνρά. Σα 

παξαπΪλσ επξάκαηα δηθαηνινγνχλ ηελ χπαξμε αξραηνειιεληθψλ θαη 

ειιελνξσκατθψλ ιΫμεσλ ζην ηδέσκα ηνπ νρνχ.  

ην Ϊξζξν ηνπ  ν ΠαζρΪιεο  Β. Αγγειφπνπινο ζηελ ειεθηξνληθά  εθεκεξέδα 

«Βηζαιηέαο ηφπνο» αλαθΫξεη,   

«ηε Νηγξίηα θαη ηελ επαξρία ηεο ζε φιε ηελ πεξίνδν κεηά ην ζρίζκα ηεο 

Βνπιγαξηθήο Δθθιεζίαο θαη ηεο απειεπζεξψζεσο (1912) δελ βξέζεθε θάηνηθνο 

πνπ λα απνδέρζεθε ην ζρίζκα .Ο ζηξαηφο ηνπ Βνπιθψθ αληηκεηψπηζε έλαλ 

ζπκπαγή πιεζπζκφ κε αθκαηφηαην ειιεληθφ θξφλεκα πνπ νη ξίδεο ηνπ ράλνληαη 

                                                
101 ΤΛΛΟΓΖ ΝΟΜΗΜΑΣΧΝ ΚΑΡΑΚΟΛΖ ΥΡΖΣΟΤ ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ, ΚΑΣΑΛΟΓΟ 36 
 
102 ΒΛΔΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 41 
 
103 ΔΜΠΡΟΘΟΣΤΠΟ: ΑΚΣΗΝΟΣΔΦΖ ΚΔΦΑΛΖ ΣΟΤ ΣΗΒΔΡΗΟΤ ΠΡΟ ΣΑ 

ΓΔΞΗΑ. ΔΠΗΓΡΑΦΖ: ΘΔΚΑΗΑΡ ΔΒΑ [ΣΟ]. Ζ ΠΑΡΑΣΑΖ Δ ΣΗΚΣΟ ΚΤΚΛΟ. ΣΟ ΝΟΜΗΜΑ 
ΑΤΣΟ ΒΡΖΚΑ ΣΟ ΚΡΤΟΝΔΡΗ ΣΟ 1991. ΠΖΓΖ kryoneri-lagadas.blogspot.gr.ΒΛΔΠΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 42 
 
104 ΤΛΛΟΓΖ ΝΟΜΗΜΑΣΧΝ ΚΑΡΑΚΟΛΖ ΥΡΖΣΟΤ ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ, ΚΑΣΑΛΟΓΟ 36 
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βαζεηά ζηελ αξραηφηεηα πξν ηνπ 5νπ αη. π.Χ. .Οη ζεκεξηλνί θάηνηθνη ηεο 

επαξρίαο Βηζαιηίαο δελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο αξραίαο, θαηνηθνχλ 

ζηνλ ίδην ρψξν ή θνληά ζε εξείπηα πνπ καξηπξνχλ πεξαζκέλεο πνιηηείεο, 

ραιάζκαηα πνπ δειψλνπλ κε ηελ παξνπζία ηνπο φηη ζε θάπνηα πεξαζκέλε επνρή 

ππήξμαλ πνιπάλζξσπα πνιίζκαηα. .ε θάζε ζεκεξηλφ ρσξηφ ή πνιχ θνληά ζ’ 

απηφ βιέπεη θαλείο εκθαλή ηα ίρλε ηνπ αξραίνπ νηθηζκνχ ηνπ. Ο θαζεκεξηλφο 

βίνο ησλ ζεκεξηλψλ θαηνίθσλ ηεο επαξρίαο Νηγξίηαο θαη νρνχ εκθαλίδεη 

πινχζηα ηα ζηνηρεία ηεο αξραίαο ιατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο: ηξαγνχδηα, 

ρνξνί θαη έζηκα απνηεινχλ κηα ζπλέρεηα, αιιά ην θπξηφηεξν, ε γιψζζα πνπ 

νκηιείηαη θαη γξάθεηαη ζήκεξα είλαη ε ίδηα, πξνζαξκνζκέλε ζηηο ζχγρξνλεο 

αλάγθεο  επηθνηλσλίαο.» 

  χκθσλα κε ην Μηραάι Μηραειέδε,
105

 θαζεγεηά θαη θηιφινγν, νη ηδησκαηηθΫο 

ιΫμεηο ηνπ νρνχ Ϋρνπλ πεξΪζεη ζηελ ηζηνξέα. Πξψηα απ‟ φια ζηα βαθηηζηηθΪ 

νλφκαηα νρηλψλ ελππΪξρνπλ νλφκαηα εξψσλ θαη εκέζεσλ ηνπ νκεξηθνχ θχθινπ, 

κεξηθΪ εμ απηψλ εέλαη ΝΫζησξ, Μεξφπε, ΘενγΫλεο, ΣειΫκαρνο, Γηφλπζνο, ΘενρΪξεο 

θαη Ϊιια. Δπέζεο αλαθΫξεη αξθεηΫο ιΫμεηο κε αξραέεο ξέδεο, αγθαίνλ πνπ εέλαη 

απνρσξεηάξην ά ηνπαιΫηα. Αγγεηά πνπ ζεκαέλεη δνρεέα γΪιαθηνο. Βξπζ’ ζεκαέλεη 

πεγΪδσ-πεγά. Βνπξιηάδσ απφ φπνπ πξνΫθπςε ην κπνπξιηάδσ θαπλφ (πεξλΪσ ζε 

ζρνηλέ). Γξαηθφο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη σο επψλπκν ζην νρφ θαη ζεκαέλεη γξακκέλνο. 

Γηθέιιη πνπ πξνθΫξεηαη ληηθΫι θαη εέλαη ην δέραιν εξγαιεέν πνπ ζθΪβεη ηε γε. Γηιάβη 

πξνθΫξεηαη ληηιάθη  θαη εέλαη ε ηζηκπέδα γηα ηα θΪξβνπλα. Καλάπ πνπ ζεκαέλεη 

ζπάγθνο. Λάπηεη απφ φπνπ πξνΫξρεηαη ην ζνρηλφ ιάπηηνο πνπ εέλαη ν πνιπθαγάο, ζηα 

αξραέα ειιεληθΪ ην ιΪπηεη ζάκαηλε θαηαβξνρζέδεη. Πειηέο πνπ πξνΫξρεηαη απφ ην 

πνιηφο ά πειηφο. Σν ζεληνχθη απφ ην ζΪλδπμ πνπ εέλαη ην μχιηλν θνπηέ. Σν ζνρηλφ 

επψλπκν ακνιαδάο πνπ πξνΫξρεηαη απφ ην ζεζακνιαδΪο, απηφο πνπ βγΪδεη ιΪδη 

απφ ην ζνπζΪκη. Σζηηζί πνπ ζεκαέλεη θξΫαο θαη πξνΫξρεηαη απφ ην αξραηνειιεληθφ 

ηηηζίνλ.
106

  

 ηε ζπλΫρεηα γέλεηαη αλαθνξΪ ζε ιΫμεηο ειιελνξσκατθάο επνράο ζηε 

δηΪιεθην ηνπ νρνχ, campus πνπ ζεκαέλεη θάκπνο απφ φπνπ πξνΫξρεηαη ε ιΫμε 

θακπέλα πνπ ζεκαέλεη βαηζηληΪ. Cellariumm ζεκαέλεη θειΪξη, απνζάθε. Circenses ά 

circinus απφ φπνπ πξνΫξρεηαη ε ζνρηλά ιΫμε θηξθηλέδη πνπ εέλαη εέδνο πηελνχ, 

                                                
105 ΚΟΤΣΗΜΑΝΖ  ΣΔΦΑΝΟΤ  ΓΔΧ. «ΑΝΣΗΛΑΛΟΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΥΟΝ» ΣΟΜΟ Α΄ΔΛ.73-74 

 
106 ΤΠΟ ΣΟΤ Κ. ΜΗΥΑΖΛ ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ „ΛΔΞΔΗ ΔΛΛΖΝΟΡΧΜΑΗΚΈ ΔΠΟΥΖ ΣΟ ΗΓΗΧΜΑ 

ΣΟΤ ΟΥΟΤ‟ ΔΛ.75-77 ΣΟ «ΑΝΣΗΛΑΛΟΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΥΟΝ»  ΣΟΤ Γ.ΚΟΤΣΗΜΑΝΖ.  
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ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνένπ εέλαη λα θΪλεη θχθινπο πΪλσ απφ ηα πηψκαηα (θνξΪθη). 

Δπέζεο ην „ΚηξθηλΫδεο‟ ππΪξρεη ζην νρφ θαη σο επέζεην. Cisterna εέλαη ε δεμακελά ά 

ε ιεγφκελε ζηέξλα. Cotula πνπ ζην νρφ εέλαη ην πέζσ κΫξνο ηνπ παληεινληνχ ησλ 

γεξφλησλ ιφγσ ζράκαηνο θνχπαο. Damula πνπ εέλαη ε κηθξά αγειΪδα, ε δακάια. 

Farina ην Ϊιεπξν. Fascia απφ φπνπ πξνΫξρεηαη ην θΪζθησκα ησλ κσξψλ, ζπΪξγαλα. 

Gurgulio πνπ εέλαη ν νηζνθΪγνο, απφ φπνπ πξνΫξρεηαη ε ζνρηλά ιΫμε γθνπξγθνχξ 

δειαδά ν θαγάο. Insusurro πνπ ζεκαέλεη ςηζπξέδσ απφ φπνπ πξνΫξρεηαη ην ζνχζνπξν. 

Liquidus πνπ ζεκαέλεη ξεπζηφο απφ φπνπ πξνΫξρεηαη ε ιΫμε ιίγδα, δειαδά ην ρνηξηλφ 

ιέπνο. Longurius εμνχ θαη ην ινλγθνχξ ά ινπλγθνχξη, πνπ ραξαθηεξέδεη Ϋλαλ 

Ϊλζξσπν ςειφ θαη Ϊκπαιν. Μantele πνπ εέλαη ην καληάιη. Merda πνπ ζεκαέλεη 

θαξπφο θαη ρξεζηκνπνηεέηαη απηνχζην σο επψλπκν ά παξαηζνχθιη ΜΫξληαο. Απφ ηε 

ιαηηληθά ιΫμε merum , πνπ ζεκαέλεη Ϊθξαηνο νέλνο, πξΫπεη λα πάξε ηελ νλνκαζέα ηνπ 

ν ζνρηλφο θαξλαβαιηζηάο πνπ νλνκΪδεηαη σο θαη ζάκεξα κέξηνπ, δειαδά ν αγλφο θαη 

Ϊμηνο ηηκάο ηνπ ζενχ Γηνλχζνπ (φπσο εέδακε θαη ζην κΫξνο Α). Νigrita- nigrities πνπ 

ζεκαέλεη καχξν ρξψκα, απφ φπνπ κπνξεέ λα πάξε ην φλνκΪ ηνπ ην ρσξηφ Νηγξίηα. 

Nilus πνπ ζεκαέλεη νρεηφο, απφ φπνπ πξνάιζε ε λέια απνηπρέα- αηηκέα. Panarium 

ζεκαέλεη παλΫξη ςσκηνχ ά ςσκηΫξα. Pila πνπ ζεκαέλεη ζθαηξέδην- φξρεηο, απφ φπνπ 

πξνάιζε ε ιΫμε πίιθα πνπ ζηελ παηδηθά γιψζζα ηνπ νρνχ ζεκαέλεη πένο. Plasenta 

απφ φπνπ πξνΫξρεηαη ε ιΫμε πιαθέληα, ρξεζηκνπνηνχηαλε απηνχζηα θαη ζάκαηλε πίηα. 

Poto θαη ζάκαηλε πέλσ θαη απφ απηφ πξνάιζαλ ηα πφηηα ά πφηη, πνπ Ϋρεη δηπιά 

ζεκαζέα πήιηλν αγγείν ή ειάρηζην πνληάξηζκα ζηα ραξηνπαίγληα. Pulpitum πνπ 

ζεκαέλεη ξάθη, απφ φπνπ πξνάιζε ε ιΫμε πνπιίηζα, ζηα δσκΪηηα ησλ παιηψλ ζπηηηψλ 

άηαλ ην ξΪθη γχξσ γχξσ. Turtur πνπ ζεκαέλεη ηξπγψ, απφ φπνπ πξνάιζε ε ζνρηλά 

νλνκαζέα ηνπξηνπξίηζα ελφο πνπιηνχ (έζσο ην ηξπγφλη). Urna απφ φπνπ πξνΫξρεηαη ε 

γνχξλα, ην κΫξνο πνπ ζρεκΪηηδαλ ηα ηξερνχκελα λεξΪ. ΠνιιΫο απφ ηηο παξαπΪλσ 

ιΫμεηο κε αξραηνειιεληθά θαη ειιελνξσκατθά πξνΫιεπζε ρξεζηκνπνηνχληαη κΫρξη 

ζάκεξα ζηελ θαζνκηινπκΫλε ζην νρφ. Ζ αλαθνξΪ ζηηο παξαπΪλσ ιΫμεηο Ϋγηλε 

επηιεθηηθΪ αθνχ ππΪξρνπλ ρηιηΪδεο αθφκα ιΫμεηο πνπ Ϋρνπλ ηελ έδηα πξνΫιεπζε θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα.
107

 

ηε ζπλΫρεηα ζα γέλεη αλαθνξΪ ζε ιΫμεηο κε  ηνχξθηθε θαη ζιαβηθά   ξέδα 

πξνζαξκνζκΫλεο ζηελ θαζνκηινπκΫλε ειιεληθά
108

. ΕακπξαβΫια πνπ εέλαη ε 

                                                
107 ΒιΫπε γισζζΪξη γηα φιεο ηηο ιΫμεηο 
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45 

 

μεραζηΪξα γπλαέθα. Κηφξ Κηνπηνχθ εέλαη ν πνιχ κεζπζκΫλνο Ϊλζξσπνο. 

Γθινπκνχξαληα εέλαη ηα Ϊγνπξα ακχγδαια. ΚΪπθα ζεκαέλεη ζηαγφλα. Να γθφζηη πνπ 

εέλαη ε επέζθεςε. ΝηξηΪκθα εέλαη ε λχζηα. ΠαξκΪθηα εέλαη ηα μχιηλα θΪγθεια. 

ΜπνπλΫια εέλαη ε κεγΪιε πηξνχλα γηα ηελ θνπξηΪ. ΟπζηηΪθα εέλαη ην κεγΪιν ζηφκα.  

ΑβληΪι‟ο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηνλ ρνληξνθνκκΫλν/βιΪθα Ϊλζξσπν. Γθινπαξέλα 

πνπ εέλαη ε θνινθπζφπηηα. θαθνχληα εέλαη ε θΪιηζεο. Εέλα ιΫγεηαη ε κεγΪιε 

ρξπζφκπγα. Μπνπκπνχζθα εέλαη Ϋλα εέδνο κηθξνχ εληφκνπ. ΛνππΪηα εέλαη ην καθξχ 

ζηπιηΪξη ηνπ παξαδνζηαθνχ θνχξλνπ. Φέλθα πνπ εέλαη ην κηθξφ ζθπιΪθη. ΚαπαξηΪ 

πνπ εέλαη ε παιηαηδνχξα. Γθαβαιέλα εέλαη ην πνληηθνθνχξαδν. Γθξαβνχληα πνπ εέλαη 

ν ζβψινο απφ θνθθηλφρσκα. Παληέηζθα εέλαη ην κνλνπΪηη. Μνχξηδηνπο εέλαη ν 

κνπηδνπξσκΫλνο. ΓθατιΫ ζεκαέλεη ζθαζέια. Καθηιέθ‟ εέλαη ην κπξέθη. Σζηνκ 

ΜπαιληΪθ εέλαη ε θσινηνχκπα. ΜηρΪιθα πνπ εέλαη ν παξαδνζηαθφο πιΪζηεο. 

ΚαθαβΪλ‟ πνπ εέλαη ν βιΪθαο. Βηηηαξέηζα πνπ εέλαη ν αλεκνζηξφβηινο. ΓθαληδΪξ πνπ 

εέλαη ην γατδνχξη. ΚαπαληΫι‟ πνπ εέλαη ν αζάκαληνο Ϊλζξσπνο. ΣαξαιηΪο εέλαη  ν 

παιαβφο. Σν γθαιηαβηΪ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηε γινηψδε ζπκπεξηθνξΪ. ΚνπκπΪθ‟ πνπ 

εέλαη ην θαιακπφθη, ελψ θνπκπαιΫηζθα εέλαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. ΚΫπηζηα εέλαη ε 

βαζηΪ θνπηΪια. Κηνχλθ‟ πνπ εέλαη ε πάιηλε ζσιάλα. Υαξακέαο εέλαη ν θιΫθηεο.  

ΚνπθνπξΪληα εέλαη ην θφπξαλν. θΪθαι εέλαη ε αθξέδα. Γθηνπδηνπιηνχκ ζεκαέλεη 

θξέκα. Γθιαληνπηέα πνπ εέλαη ε πεέλα. Σξφζθνπη εέλαη ε αγξηΪδα απφ ρφξηα. 

ΠΪπαξηηα εέλαη ε θηΫξε. ΕηΪπθα εέλαη ην βαηξΪρη. Πιαδαλέηζα πνπ εέλαη ην παγσκΫλν 

λεξφ ζηνλ δξφκν. ηΪλθα πνπ εέλαη ε ζθηΪ. αζέξληηζκα πνπ εέλαη ε δαιΪδα. 

ΜπαξληΪθη πνπ εέλαη ε πάιηλε ζηΪκλα. ηλέ εέλαη ην ξερφ ηαςέ. Καζθαξέθα πνπ εέλαη 

ε δαβνιηΪ- θνξντδέα. αιηαλΪηη εέλαη ε ηζαρπηληΪ. Γθαιηαλέηζα πνπ εέλαη ε 

παξαρατδεκΫλε γπλαέθα. Γθνπζηηαξέηζθα εέλαη ε ζαχξα. ΣαρηΪκπηηα πνπ εέλαη νη 

ςχιινη. ΓθνπξνππΪιηζηα πνπ εέλαη ην λενγλφ. Ενχκπιηνπο πνπ εέλαη ν θαθνχηεο. 

ΕαπΫηζηλνπ εέλαη ν θνθθαιηΪξεο. ΛαηδηΪ εέλαη ηα ςΫκαηα. Ηηο κηηο ζεκαέλεη ηέπνηα/ 

θαζφινπ. Νηνπληνχθα εέλαη ε κχηε. αλακνχζηη εέλαη ν κνπηξσκΫλνο. Γθαδαξηφθ πνπ 

εέλαη ηα κεγΪια νπέζζηα. Αξπαινχθ εέλαη ην ζΪπην δφληη. ΠαιΪληδα πνπ εέλαη ε 

δπγαξηΪ. Νηνπκπιεο πνπ εέλαη ηα θινπξηΪ.
109

   

   ηε ζπλερεέα ζα επηθεληξσζνχκε ζε ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαέδεπζε 

ζηελ πεξηνρά. χκθσλα κε ηνλ θ. Χξήζην Καξαθφιε  

                                                                                                                                       
ΔΚΓΟΔΗ ΚΑΣΑΝΗΧΣΖ, ΑΘΖΝΑ 2009 

ΔΛ.28,29,31,36,41,60,85,110,240,453,614,677,681,689,702,709,756. ΚΑΗ „ΚΑΗ ΜΔ ΣΟ ΦΧ ΣΟΤ 

ΛΤΚΟΤ ΔΠΑΝΔΡΥΟΝΣΑΗ‟ ΔΚΓΟΔΗ ΚΑΣΑΝΗΧΣΖ, ΑΘΖΝΑ 1993.ΔΛ.41,42,47. 
109ΒιΫπε γισζζΪξη γηα φιεο ηηο ιΫμεηο.  
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«ην πξψην ζρνιείν ζην νρφ ηδξχζεθε ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα 

νιφθιεξν ηνλ 19ν αηψλα ν νρφο είρε Διιεληθφ ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγνχζε 

θαλνληθά. Σελ θαηαζθεπή ηνπ ρξεκαηνδφηεζε ν Χαηδεραξίζθνο ν νπνίνο ήηαλ ν 

κεγαιχηεξνο έκπνξνο ηεο επνρήο θαη είρε ζπγθεληξψζεη ζεκαληηθφ πινχην ζηα 

ρέξηα ηνπ.  Χξεκαηνδφηεζε επίζεο θαη ηελ αλέγεξζε ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ 

θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνχ ».    

ε Ϋγγξαθν ηνπ Ηεξνχ Νανχ Αγένπ Γεσξγένπ νρνχ αλαθΫξνληαη ηα εμάο  

«Ο Χαηδεραξίζθνο σο Μέγαο Δπεξγέηεο θξνληίδεη θαη γηα ηελ παηδεία ηνπ 

νρνχ, έθηαημε ηε Γεκνηηθή ρνιή θαη ηελ πξνίθηζε κε 2000 γξφζηα γηα ηελ 

ζπληήξεζε θαη ηελ πιεξσκή ησλ δαζθάισλ, ρνιή  ε νπνία ιεηηνπξγεί θαη 

δηδάζθεη ζηα ειιελφπνπια ηνπ νρνχ πξηλ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821.(Απφ 

καξηπξία εθζέζεσο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Διιεληθνχ Φηινινγηθνχ 

πιιφγνπ Κσλζηαληηλνχπνιεο πνπ δηαβάζηεθε ζηηο 5-5-1874 ). Μαζαίλνπκε 

φηη ην νρφ ιεηηνπξγνχζαλ α) Διιεληθή ζρνιή κε 30 καζεηέο  β)Παξζελαγσγείν 

κε 70 καζήηξηεο. Οη θάηνηθνη δε ηνπ νρνχ πεξίπνπ ηελ ίδηα πεξίνδν ήηαλ 6500 

απφ ηνπο νπνίνπο 5000 Έιιελεο ρξηζηηαλνί θαη 1500 Μσακεζαλνί»  

 

Πην πξφζθαηεο απφςεηο γηα ηε γισζζηθά θαηΪζηαζε ζηνλ νρφ καο δέλεη ν 

Oblak πνπ επηζθΫθηεθε ηελ πεξηνρά ηεο Θεζζαινλέθεο ην 1891 θαη 1892 αλαθΫξεη 

ινηπφλ, φηη εθεέ γλψξηζε Ϋλαλ εξγΪηε απφ ηνλ νρφ ν νπνένο θαηνηθνχζε ζηε 

Θεζζαινλέθε γηα Ϋλαλ ρξφλν, ελψ πην κπξνζηΪ δελ εέρε θχγεη απφ ην ρσξηφ ηνπ γηα 

Ϋλα κεγΪιν ρξνληθφ δηΪζηεκα. ΛΫεη πην ζπγθεθξηκΫλα 

«Γελ είρε παξαθνινπζήζεη πνηέ βνπιγαξηθφ ζρνιείν νχηε ήμεξε λα δηαβάδεη θαη 

λα γξάθεη ηε Βνπιγαξηθή, αιιά κηινχζε μεθάζαξα κηα ζιαβηθή δηάιεθην, απηήλ 

ηνπ νρνχ θαη  ρξεζηκνπνηνχζε ηελ ειιεληθή δηάιεθην ηεο πεξηνρήο, φπσο απηή 

κηιηφηαλ ζηνλ νρφ. ην ρσξηφ θαηνηθνχζαλ ζιαβφθσλνη θαη Σνχξθνη. Πνιινί 

απφ ηνπο πξψηνπο είραλ εμειιεληζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ»
110

. ηνλ Oblak 

νθεέινπκε θαη κηα αξθεηΪ αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ 

ηδηψκαηνο. χκθσλα κε ηνλ Oblak ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ ην 

θΪλνπλ λα μερσξέδεη απφ ηηο ππφινηπεο ζιαβηθΫο δηαιΫθηνπο εέλαη: 1) ε 

                                                
110 OBLAK V. (1896), MACEDONISCHE STUDIEN. DIE SLAVISCHEN DIALECTE DES 

SÜDLICHEN UND NORDWESTLICHEN MACEDONIENS, ΔΚΓΟΔΗ ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE 

DER WISSENSCHAFTEN, WIEN ζει.4,7. 
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δηαηάξεζε ηνπ ξηληζκνχ ζε κεγΪιν βαζκφ, 2) ε ηξνπά ηνπ a κεηΪ απφ απαιΪ 

ζχκθσλα ζε ä, 3) ε εμΫιημε ηνπ ъ ζε e, 4) ε ζηΫλσζε ησλ Ϊηνλσλ e θαη i, 5) α‟ 

ελ. ελεζη. ζε -m, θαη 6) ζρεκαηηζκφο ηνπ κΫιινληα κε ην za θαη ηνλ 

ελεζηψηα
111

.  

ην παξαθΪησ απφζπαζκα απφ ηελ ζπλΫληεπμε ηνπ δαζθΪινπ   θ. Απφζηνινπ 

ΜΪζηνξα παξαηεξνχκε πσο ελψ ληφπηνη νρηλνέ ρξεζηκνπνηνχζαλ κηα ηνπηθά 

δηΪιεθην πνπ εέρε θαη ζιαβηθΪ ζηνηρεέα ρσξέο νη έδηνη λα εέλαη Βνχιγαξνη ά ιΪβνη. 

«…νη γηαγηάδεο καο πνιιέο θνξέο κηινχζαλ ζηα βνπιγάξηθα κπξνζηά καο 

γηα λα κε θαηαιαβαίλνπκε εκείο ηη ιέλε κεηαμχ ηνπο γλσξίδνληαο βέβαηα θαη 

απηέο θαη εκείο φηη είλαη Διιελίδεο…»    θαη παξαθΪησ ιΫεη «…ε δηάιεθηνο πνπ 

κηινχζαλ δελ ήηαλ θαζαξά βνπιγαξηθή ή ζιάβηθε ήηαλ κηα κίμε βνπιγαξηθψλ 

ηνπξθηθψλ θαη ειιεληθψλ, νκηιία κε ιέμεηο πνπ νηθεηνπνηήζεθαλ  ρσξίο λα είλαη 

απηνχζηα παξκέλεο απφ ηηο άιιεο γιψζζεο, ιέμεηο πνπ κε ηνλ θαηξφ 

αθνκνηψζεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηα ληφπηα ειιεληθά… ζηε 

ληνπηνιαιηά…»  

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ρξνηΪο πνπ απΫθηεζε ε ρξάζε ησλ «βνπιγαξηθψλ» ζηηο 

αξρΫο ηνπ 20νπ αη. θαη ζηα πιαέζηα ησλ αληαγσληζκψλ κεηαμχ ησλ βαιθαληθψλ 

θξαηψλ ζηε Μαθεδνλέα, εέλαη ε έδξπζε ην 1914 ηνπ σκαηεένπ «Αξραέα Όζζα», κε 

120 ηδξπηηθΪ κΫιε απφ δηΪθνξεο θνηλσληθΫο ά επαγγεικαηηθΫο ηΪμεηο (θαπλεξγΪηεο 

θαη Ϊιινπο εξγΪηεο, εκπφξνπο θαη επαγγεικαηέεο) θαη κε θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηε 

κφξθσζε, ηνπηθά αλΪπηπμε θαη «εζληθνχο» ζηφρνπο φπσο ηελ θαηΪξγεζε ηεο 

βνπιγαξηθάο γιψζζαο. Ο Α. ΓΪγθαο ην θαηεγνξηνπνηεέ ζε εθεέλα ηα ζσκαηεέα πνπ 

πξφβαιιαλ, εθηφο απφ ηα ζπκθΫξνληα ησλ κειψλ ηνπο, ηα «εζληθΪ» ηδεψδε, θαη εέραλ 

σο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηνλ εζληθηζηηθφ ππξάλα ησλ αηηεκΪησλ ηνπο
112

. 

ΠαξΪ, βΫβαηα, ηηο πξνζπΪζεηεο ηεο «Αξραέαο Όζζαο» θαη δηαθφξσλ Ϊιισλ 

επέζεκσλ θαη αλεπέζεκσλ θνξΫσλ πνπ Ϋβιεπαλ ηα «βνπιγαξηθΪ» σο απεηιά, ην 

                                                
111 OBLAK V. (1896), MACEDONISCHE STUDIEN. DIE SLAVISCHEN DIALECTE DES 

SÜDLICHEN UND NORDWESTLICHEN MACEDONIENS, ΔΚΓΟΔΗ ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE 

DER WISSENSCHAFTEN, WIEN ζει.125,126. 

 
112 ΓΑΓΚΑ Α. (2010), ΓΗΑ ΜΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ: Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΖ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟΝ 20Ο ΑΗΧΝΑ. Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΧ ΣΟ 1945, ΔΚΓΟΔΗ ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, 

ΑΘΖΝΑ.ζει.293. 
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ζπγθεθξηκΫλν ηδέσκα, φπσο αλαθΫξζεθε θαη παξαπΪλσ, εμαθνινπζεέ λα επηβηψλεη. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο γισζζηθάο θαηΪζηαζεο ηεο πεξηνράο θαηΪ ηε δεθαεηέα ηνπ ‟80 

εέλαη ε καξηπξέα ηνπ δαζθΪινπ Β. Ηληδέδε: 

«Γηνξίζηεθα αλαπιεξσηήο δάζθαινο ζε δηζέζην δεκνηηθφ ζρνιείν πεξηνρήο 

Λαγθαδά-νρνχ θη είρα ηελ επζχλε ησλ ηάμεσλ Β΄ - Δ΄ - η΄. Πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ησλ καζεκάησλ, νη θαζεγεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ νρνχ κνπ ηφληδαλ πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη λα δηδάμνπκε ζε απηά ηα παηδηά λα γξάθνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 

νλνκαηεπψλπκφ ηνπο, πξνηνχ εγγξαθνχλ ζην Γπκλάζην! Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

κνπ έθαλαλ απηέο ηηο ππνδείμεηο έγηλε εκθαλήο, φηαλ ήξζα ζε επαθή κε ηελ 

επηζηάηηζζα ηνπ ζρνιείνπ. Γελ θαηαιάβαηλα δηφινπ ηη κνπ έιεγε, αλ θαη εθείλε 

απφ ηηο αληηδξάζεηο ηεο έδεηρλε πσο αληηιακβαλφηαλ ηα δηθά κνπ ιεγφκελα. 

ηελ πεξηνρή έρνπκε έληνλν ηνπηθφ ηδίσκα θαη θιεηζηά θνηλσληθά 

ππνζπζηήκαηα, ι.ρ. απφ ηε κία νη Πφληηνη, απφ ηελ άιιε νη "ληφπηνη". Απφ ηε 

κία ε πνληηαθή δηάιεθηνο, απφ ηελ άιιε ε γεσγξαθηθή δηάιεθηνο ηεο πεξηνρήο, 

ζηελ νπνία εχθνια αληρλεχεη θαλείο ζιαβηθά γισζζηθά ζηνηρεία. Οη πνληηαθήο 

θαηαγσγήο καζεηέο/ηξηέο κνπ βίσλαλ ην γισζζηθφ κάζεκα σο κάζεκα πνπ 

εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ νκηινχκελε γιψζζα ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη κάιηζηα 

αληηκεηψπηδαλ ηελ θαηαζθεπή πνπ απνθαιείηαη θνηλή λενειιεληθή σο "μέλε" ή, 

ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, σο "δεχηεξε" γιψζζα. (Δλδεηθηηθά αλαθέξσ 

πσο φηαλ ήξζε θάπνηνο ζην ρσξηφ λα ηνπο πξνηείλεη λα αξρίζνπλ καζήκαηα 

αγγιηθήο γιψζζαο, κνπ ζρνιίαζαλ: "εδψ ειιεληθά θαιά-θαιά δελ 

κπνξνχκε…"). 

ηελ ηάμε ε παξαγσγή ηφζν πξνθνξηθνχ φζν θαη γξαπηνχ ιφγνπ θπκαηλφηαλ 

απφ ππνθεξηή έσο αλχπαξθηε. Ζ θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ θάληαδε ππεξάλζξσπν έξγν. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ πξνβιεκαηηθή 

θαη νη ζπκβνπιέο ηνπ ηφηε ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ απνηεινχζαλ κάιινλ παξεγνξηά 

παξά νπζηαζηηθή ππνζηήξημε. Παξαηλέζεηο ηνπ ηχπνπ: "ηγά ζηγά, θχξηε 

ζπλάδειθε, κε αγάπε γηα ηα παηδηά θαη φια ζα γίλνπλ…". Απφ ηφηε θαηάιαβα 

πσο κφλνλ ην ζπλαίζζεκα δελ επαξθεί δηφινπ γηα απηή ηε δνπιεηά θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ θαηάξηηζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. 

Μπνξεί λα είρε δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα αγάπεο θαη θαηαλφεζεο, σζηφζν, παξά 

ηελ αγάπε κνπ απηή έβιεπα πσο ζπλέβαιια ζηνλ κειινληηθφ απνθιεηζκφ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κνπ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Δπηζθέθζεθα ηνλ θαζεγεηή 

θ. Αγ. Χαξαιακπφπνπιν ζηνλ ηνκέα Γισζζνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 
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ηνπ Α.Π.Θ. Πήξακε παξακχζηα θαηαγεγξακκέλα ζηελ πνληηαθή δηάιεθην 

ζχκθσλα κε ην δηεζλέο θσλεηηθφ αιθάβεην, ψζηε λα κπνξείο λα δηαβάζεηο ηα 

παξακχζηα απηά ζαλ "θπζηθφο νκηιεηήο" ηεο πνληηαθήο δηαιέθηνπ. Αζθαιψο 

ηελ έθδνζε ζπλφδεπε θαη γισζζάξη. Έηζη μεθίλεζα κηα ζεηξά καζεκάησλ, φπνπ 

ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο δηάβαδα παξακχζηα ζηελ πνληηαθή δηάιεθην, ξσηνχζα 

ζηα πνληηαθά θαη νη απαληήζεηο πνπ έπαηξλα απφ ηα παηδηά ηφζν ζε πξνθνξηθφ 

φζν θαη ζε γξαπηφ επίπεδν ήζαλ εθπιεθηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, παηδηά πνπ 

έγξαθαλ ην πνιχ ηξεηο ζεηξέο ηψξα κνπ παξέδηδαλ ζειίδεο. Μνπ έγηλε επίζεο 

ζαθέο ην γηαηί ηα παηδηά, φηαλ έγξαθαλ ιέμεηο ηεο ιεγνκέλεο θνηλήο 

λενειιεληθήο, παξαηφληδαλ κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζπζηεκαηνπνηεκέλν ηξφπν θαη 

γηαηί απέδηδαλ ζηε γξαθή νξηζκέλα θσλεηηθά ζπκπιέγκαηα κε ηδηαίηεξν ηξφπν. 

Μαγλεηνθσλνχζα ηα καζήκαηά κνπ θαη έπεηηα, καδί κε γλψζηεο ηεο πνληηαθήο 

δηαιέθηνπ θαη κε ηελ φπνηα δηθή κνπ κειέηε, επεμεξγαδφκνπλ ηηο απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κνπ. Καηφπηλ άξρηζα λα ηνπο δεηψ λα δηαβάζνπλ ηα 

παξακχζηα πνπ θάλακε ζηελ ηάμε κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα καο θαηαιάβνπλ φια 

ηα παηδηά πνπ ζα καο άθνπγαλ απφ ην ξαδηφθσλν. Αθνχγακε αλάινγεο παηδηθέο 

εθπνκπέο ζηελ θνηλή λενειιεληθή, ζρνιηάδακε άγλσζηεο γηα ηα παηδηά ιέμεηο 

θαη εθθξάζεηο θαη πξνζαξκφζακε ηα φζα θάλακε ζηελ ηάμε κε ηα πνληηαθά 

παξακχζηα ζηνλ γισζζηθφ ηξφπν ησλ παηδηθψλ απηψλ εθπνκπψλ ηνπ 

ξαδηνθψλνπ. Έηζη, ζηγά ζηγά (απηφ ην "ζηγά ζηγά" πνπ ιέγεηαη κηα θάπνηα 

κέζνδνο θαη πνπ δελ είρε θακηά ζρέζε κε εθείλν ην αξρηθφ "ζηγά ζηγά" ηνπ ηφηε 

ζρ. ζπκβνχινπ) πεξάζακε θαη ζηα βηβιία «Ζ γιψζζα κνπ» ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Διπίδσ πσο θάπνηνη απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο εθείλεο ηεο ρξνληάο 

ήμεξαλ λα γξάθνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο, φηαλ 

ζπλέρηζαλ ζην   Γπκλάζην ηνπ νρνχ.»
113

. 

 

ηελ παξαπΪλσ καξηπξέα κπνξνχκε λα δηαθξέλνπκε δχν δηαθξηηΫο γισζζηθΫο 

νκΪδεο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ: 1) ηνπο «ληφπηνπο», ηνπο κε πνληηαθάο θαηαγσγάο 

καζεηΫο νη νπνένη κηινχζαλ Ϋλα βφξεην ειιεληθφ ηδέσκα (ινγηθΪ παξφκνην κε απηφ 

ηεο πνιχ θνληηλάο ΑξΫζνπζαο, βι. ΛηΪιηαο, 1977) αιιΪ κε αξθεηΪ ζιαβηθΪ θαη 

ηνπξθηθΪ ζηνηρεέα, θαη 2) ηνπο πνληηαθάο θαηαγσγάο καζεηΫο, πνπ ην κεηξηθφ 

                                                
113 ΚΑΚΡΗΓΖ Μ., ΚΑΣΖ Γ. & ΝΗΚΖΦΟΡΗΓΟΤ Β. (1999), «ΓΛΧΗΚΖ ΠΟΗΚΗΛΗΑ ΚΑΗ 

ΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ», ΓΛΧΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ 1.ζει.67. 
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γισζζηθφ ηνπο ζχζηεκα άηαλ ηα πνληηαθΪ, θαη νη νπνένη αληηκεηψπηδαλ ηελ ΚΝΔ
114

 

σο «μΫλε γιψζζα». Ζ πνληηαθάο θαηαγσγάο καζεηΫο ελψ θνηηνχζαλ θαλνληθΪ ζην 

ζρνιεέν ηνπ νρνχ δελ θαηνηθνχζαλ κΫζα ζηελ θσκφπνιε ηνπ νρνχ αιιΪ ζηα 

δηπιαλΪ ρσξέα φπσο ε Απγά , ν Αζθφο θαη ηα Κξχα ΝεξΪ πνπ άηαλ θαη εέλαη Ϋσο θαη 

ζάκεξα θαηεμνράλ πνληηαθΪ ρσξηΪ.   

 

  

χκθσλα κε καξηπξέα ηνπ θ. Υξάζηνπ Καξαθφιε, 

«Ο νρφο δελ έρεη θαζφινπ ζιαβηθέο ξίδεο…  …δελ ππήξρε νηθνγέλεηα πνπ 

δελ κηινχζε Διιεληθά… …ζην νρφ ππήξραλ ιηγνζηνί θπξίσο άλδξεο 

ζιαβφθσλνη θαη απηνί  κεηαλάζηεο θαη φρη ληφπηνη. πλήζσο  ήηαλ εξγάηεο Γήο  

ιφγσ  ρακεινχ επηπέδνπ κφξθσζεο νη νπνίνη έξρνληαλ ζηελ πεξηνρή κε ζθνπφ 

ηελ εμεχξεζε εξγαζίαο. Οη άλζξσπνη απηνί κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ 

αθνκνηψζεθαλ πιήξσο  απφ ηνλ γεγελή πιεζπζκφ. Αλ ππήξρε θάπνηα 

νηθνγέλεηα ζιαβφθσλε απηή ήηαλ νηθνγέλεηα πνπ έθεξε ζηελ πεξηνρή θάπνηνο 

πξνχρνληαο ηεο επνρήο γηα λα θαιιηεξγεί ηα ρσξάθηα ηνπ.»  

       Καη ζπλερέδεη ιΫγνληαο, 

 «Δηζαγφκελν απηφ ην γισζζηθφ ηδίσκα ρσξίο λα έρεη ξίδεο θαη απηφ 

θαίλεηαη επαλαιακβάλσ, απφ ηελ ελδπκαζία θαη απφ ηα ηξαγνχδηα. Οχηε κηα 

ελδπκαζία; Οχηε έλα ηξαγνχδη ζε απηή ηε δηάιεθην δελ έρεη κείλεη; Γελ έρεη 

ζσζεί; Αλ ππήξρε; Πνπ κπνξεί θαη λα ππήξρε. Μφλν θάπνηα ιφγηα ζηα 

ηνχξθηθα έρνπλ δηαζσζεί, ζηα απνθξηάηηθα νρηλά ηξαγνχδηα, αιιά ζηα 

ζιάβηθα ή βνπιγάξηθα ηίπνηα. Όζνλ αθνξά ηελ ελδπκαζία καο είλαη ίδηα κε ηηο 

ελδπκαζίεο ζηα ηεθαληλά θαη ζηε Νηγξίηα θαη πεξηνρέο ηεο Χαιθηδηθήο πνπ 

κηινχζαλ θαζαξά Διιεληθά… » 

  

ηελ παξαπΪλσ καξηπξέα δηαθξέλνπκε πσο απφ ηελ κέα πιεπξΪ ελψ νη 

νρηλνέ δελ Ϋρνπλ ζιαβηθΫο ξέδεο  ππάξραλ ιέγνη ζιαβφθσλνη κεηαλΪζηεο θαη απφ ηελ 

Ϊιιε φηη ελψ ην γισζζηθφ ηδέσκα εέλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα δελ Ϋρεη εηζρσξάζεη 

βαζχηεξα ζε κνξθΫο πνιηηηζκηθάο Ϋθθξαζεο  φπσο  ζηα ηξαγνχδηα θαη  ηηο ληφπηεο 

θνξεζηΫο.  

    

                                                
114 ΚΝΔ= Κνηλά Νενειιεληθά Γιψζζα 
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Μέξνο Γ΄ 

6. Η νηθνλνκία θαη ε αλάπηπμε ηνπ νρνύ 

 

Όπσο, αλαθΫξζεθε θαη παξαπΪλσ, νη πεξηζζφηεξνη θΪηνηθνη αζρνινχληαλ κε 

ηελ θηελνηξνθέα, ηε γεσξγέα (θαιιηΫξγεηα ακπειηνχ, γιπθΪληζνπ, θαιακπνθηνχ, 

θαπλνχ, θξηζαξηνχ, ζηηαξηνχ) θαη ην εκπφξην. ·ηζη, απφ ηνλ 18ν αη. θΪπνηνη ληφπηνη 

νρηλνέ Ϊξρηζαλ (ζε ζπλεξγαζέα κε νρηλνχο πνπ εέραλ κεηαλαζηεχζεη ζηε 

Υαιθηδηθά θαη ηελ Έπεηξν) λα αζρνινχληαη κε ηε κεηαθνξΪ πξντφλησλ σο αγσγηΪηεο 

ά πιαλφδηνη Ϋκπνξνη, αθνινπζψληαο ηνπο δξφκνπο ηνπ ρεξζαένπ εκπνξένπ, πνπ 

ζπλΫδεαλ ηε Μαθεδνλέα κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ Κεληξηθά Δπξψπε. 

ηαδηαθΪ δεκηνπξγάζεθε κέα εκπνξηθά ηΪμε πνπ μερψξηδε θνηλσληθΪ απφ ηνπο 

αγξφηεο θαη ηνπο βνζθνχο, θαη επΫθηεηλε ηε δξαζηεξηφηεηΪ ηεο ζηελ αγνξΪ 

γεσξγηθψλ εθηΪζεσλ θαη ζηελ θηελνηξνθηθά εθκεηΪιιεπζε
115

. ·ηζη, δηακνξθψζεθε 

κηα Ϊξρνπζα ηΪμε ησλ εκπφξσλ-γαηνθηεκφλσλ θαη ν νρφο εμειέρζεθε ζε κηα 

αθκΪδνπζα εκπνξηθά θσκφπνιε 
116

. ·ηζη θαηΪ ην πξψην κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα ν 

νρφο εέρε κεηαηξαπεέ ζε Ϋλα πνιχ ζεκαληηθφ δηακεηαθνκηζηηθφ θΫληξν ηεο 

βαιθαληθάο ρεξζνλάζνπ πνπ ζπλΫδεε ηελ αλαηνιά κε ηε βαιθαληθά θαη ηε δχζε. Σν 

γεγνλφο απηφ καξηπξΪ ε παξνπζέα ηνπιΪρηζην Ϋμη θηεξέσλ θηινμελέαο ησλ 

ηαμηδησηψλ ηεο επνράο ηα ιεγφκελα «ρΪληα»
117

 ηα νπνέα δηΫζεηαλ πεηαισηάξην ρψξν 

θχιαμεο ησλ αιφγσλ  φπσο επέζεο θξεβΪηηα γηα ηνπο ηαμηδηψηεο θαη κεξηθΪ δηΫζεηαλ 

θαη ρψξν εζηέαζεο ησλ μΫλσλ. Πην ζπγθεθξηκΫλα ην εκπφξην θαη ε κεηαθνξΪ ησλ 

πξντφλησλ γηλφηαλ κΫζσ ελφο ζχληνκνπ δξφκνπ πνπ Ϋλσλε ην νρφ κε ηνλ θΪκπν ησλ 

εξξψλ απφ 9 Ϋσο 12 ρηιηφκεηξα κΫζσ ηνπ βνπλνχ κε θαιληεξέκη ζε ζεκεέα πνπ 

βΪιησλαλ θαη ελφο πνιχ παιηνχ γεθπξηνχ γλσζηφ Ϋσο θαη ζάκεξα σο «ΓθνπιηΪ 

ΜαξΪθα»
118

. Σν ζέγνπξν εέλαη φηη ε γΫθπξα απηά ρηέζηεθε πξηλ αθφκα 

δεκηνπξγεζνχλ ηα γεηηνληθΪ ρσξηΪ Μαπξνχδα θαη Λέκλε γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηΪ 

                                                
 

115 COWAN J. (1998), Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ: ΥΟΡΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΚΓΟΔΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ, ΑΘΖΝΑ.ζει.39. 

 
116 ΣΟΤΡΑΛΖ Ε. (2000), ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΑΣΛΑ, ΔΚΓΟΔΗ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ 

ΓΔΝΗΑ, ΑΘΖΝΑ.ζει.230. 

 
117  

118 ΒιΫπε θσηνγξαθέα 49 θαη 50 γΫθπξα γλσζηά θαη σο «ΓνπιηΪ ΜαξΪθα» 
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πΪξα πνιχ παιηΪ ρσξέο λα κπνξεέ λα πξνζδηνξηζηά ν αθξηβάο ρξφλνο θαηαζθεπά ηεο. 

ηελ αληέζεηε θαηεχζπλζε ν δξφκνο πξνο ηα δπηηθΪ νδεγνχζε ζην Κηιθέο κΫζσ 

Όζζαο, Νηθφπνιεο θαη Λεπθνρσξένπ. ·λαο απφ ηνπ κεγαιχηεξνπο εκπφξνπο ηεο 

πεξηνράο ηελ πεξένδν απηά άηαλ ν επνλνκαδφκελνο Υαηδεραξέζθνο ν νπνένο καδέ κε 

ηελ γπλαέθα ηνπ ΚαζζΪλδξα  ηα δχζθνια ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηέαο θαη 

ζπγθεθξηκΫλα ην Ϋηνο 1770  Ϋθηηζαλ ηνλ Άγην  Γεψξγην ζηελ πιαηεέα ηνπ νρνχ. 

Δπέζεο ν επεξγΫηεο ηνπ Ηεξνχ Νανχ φπσο εέπακε Υαηδεραξέζθνο πξνέθηζε ην Ναφ κε 

φια ηα ΗεξΪ ηνπ ζθεχε θαη αθφκα δψξηζε γηα ηα Ϋμνδα ιεηηνπξγέαο ηνπ δχν ρΪληα 

πνιιΪ καγαδηΪ θαη ρσξΪθηα. 

ΚαηΪ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα ε ηνπηθά εκπνξηθά ειέη Ϋιεγρε φρη κφλν 

ην ηνπηθφ εκπφξην αιιΪ θαη κεγΪιν κΫξνο ησλ ηνπηθψλ θαιιηεξγάζηκσλ εθηΪζεσλ, 

θαη καδέ κε ηνπο (πνιχ ιέγνπο) Σνχξθνπο γαηνθηάκνλεο, απνηεινχζαλ ηνπο 

θνηδακπΪζεδεο ηεο πεξηνράο. Οη Υξηζηηαλνέ πξνχρνληεο θαιιηεξγνχζαλ κηα ηζρπξά 

ειιεληθά ηαπηφηεηα πνπ άηαλ ζηξακκΫλε πξνο ηε Γχζε, ελψ Ϋζηειλαλ ηνπο γηνχο 

ηνπο λα ζπνπδΪζνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηε Θεζζαινλέθε ά αθφκα θαη ζηελ 

ΑιεμΪλδξεηα θαη ηελ Οδεζζφ (γηα νηθνλνκηθΫο ζπνπδΫο). ΟπζηαζηηθΪ, απφ απηνχο 

πξνάιζαλ νη θαπλνκεζέηεο ηεο πεξηνράο, πνπ κΫρξη θαη ηνλ Β‟ Π.Π. Ϋιεγραλ ην 

θαπλεκπφξην ηνπ νρνχ 
119

. Όπσο θαη ζηελ πεξέπησζε ησλ πιεζπζκηαθψλ ζηνηρεέσλ, 

βιΫπνπκε φηη θαη αλαθνξηθΪ κε ηελ θαπλνθαιιηΫξγεηα
120

, ν νρφο δηαζΫηεη ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηο κεγαιχηεξεο θαιιηΫξγεηεο θαπλνχ. Μφλν ν Αζθφο ηνλ αληαγσλέδεηαη 

θΪπσο κε 1.618 ζηξΫκκαηα Ϋλαληη 2.505 ηνπ νρνχ. Σα παξαπΪλσ ζηνηρεέα ζπλΪδνπλ 

θαη κε θαη κε φηη ν νρφο απνηΫιεζε ζεκαληηθά Ϋδξα ηνπ θαπλεξγαηηθνχ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλάκαηνο ηεο πεξηνράο ηνπ
121

. 

Γεληθφηεξα, ζηελ χπαηζξν ηεο Θεζζαινλέθεο ην ζεκαληηθφηεξν πεδέν 

απαζρφιεζεο άηαλ ε πξσηνγελάο ά δεπηεξνγελάο επεμεξγαζέα ησλ θαπλφθπιισλ. Σν 

1934 ε παξαγσγά ζηε Μαθεδνλέα θαη ηε ΘξΪθε Ϋθηαζε ηα 34.000.000 νθΪδεο 

θαπλφθπιια θαη ππνινγέδεηαη φηη θΪζε εξγΪηεο επεμεξγαδφηαλ (παζηάιηαδε) θαη 

δεκαηνπνηνχζε 10 νθΪδεο θΪζε εκΫξα. ΚΪζε ρξφλν ηνλ ρεηκψλα επέ 120 εκΫξεο 

                                                
119 COWAN J. (1998), Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ: ΥΟΡΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΚΓΟΔΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ, ΑΘΖΝΑ.ζει.39 

 
120 ΑλαθνξηθΪ κε ηελ θαιιηΫξγεηα ηνπ θαπλνχ ζηελ πεξηνρά βι. ζην παξΪξηεκα ζηνλ πέλ. 2 
 
121 ΓΑΓΚΑ Α. (2010), ΓΗΑ ΜΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ: Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΖ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟΝ 20Ο ΑΗΧΝΑ. Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΧ ΣΟ 1945, ΔΚΓΟΔΗ ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, 
ΑΘΖΝΑ.ζει.661. 
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εξγΪδνληαλ ζπλνιηθΪ 25.000 Ϊηνκα, θαπλνπαξαγσγνέ θαη θαπλεξγΪηεο, πνπ 

πξνζιακβΪλνληαλ ζηα ρσξηΪ. ε απηφ ην κε βηνκεραληθφ ζηΪδην επεμεξγαζέαο 

αλαγλσξηδφηαλ απφ εξγνδφηεο θαη εξγνδνηνχκελνπο ε κεγΪιε ζεκαζέα ηεο ακνηβάο, 

ηνπ σξαξένπ, ησλ ζπλζεθψλ εξγαζέαο θιπ. ·ηζη, επηθξαηνχζαλ θνηλΪ απνδεθηνέ 

φξνη, κε ην σξΪξην παζηαιηΪζκαηνο λα εέλαη 1:30-18:00 ά 19:00 θαη ηα εκεξνκέζζηα 

λα θπκαέλνληαη κεηαμχ 40-70 δξαρκΫο γηα ηνπο Ϊλδξεο θαη 10-40 δξαρκΫο γηα ηηο 

γπλαέθεο. Αληέζεηα, ζηνλ δεπηεξνγελά ηνκΫα, θαηΪ ηνπο εαξηλνχο θαη ζεξηλνχο κάλεο 

απαζρνινχληαλ ζηελ χπαηζξν πνπ γεηηφλεπε κε ηε Θεζζαινλέθε θαπλεξγΪηεο. Απηφ 

γηλφηαλ ζηα πιαέζηα κηαο απνθεληξσκΫλεο παξαγσγάο, κε ζηφρν (ησλ θαλπεκπφξσλ) 

ηε κεέσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζέαο. Ο νρφο απνηεινχζε θαπλεκπνξηθά θσκφπνιε, θαη 

εθεέ ην 1921 νη θαπλΫκπνξνη πξνθΪιεζαλ ηερλεηά θξέζε, πνπ νδάγεζε ζηελ αγνξΪ 

ησλ θαπλψλ πξνο 3 ά 3,5 δξαρκΫο ην θηιφ (ελψ ην θφζηνο παξαγσγάο άηαλ 8-9 

δξαρκΫο). ηελ επεμεξγαζέα ησλ θαπψλ ζπκκεηεέραλ θαη ηα παηδηΪ, πνπ θαηΪ ηελ 

πεξένδν αηρκάο ηνλ ΜΪην δελ πάγαηλαλ ζρνιεέν αιιΪ εξγΪδνληαλ ζηα θαπλνκΪγαδα 

15-16 ψξεο εκεξεζέσο κε εκεξνκέζζην 5-6 δξαρκΫο. Σν δε λεντδξπζΫλ ζσκαηεέν 

θαπλεξγαηψλ, ζην νπνέν πξνζρψξεζαλ 200 κΫιε, πξνΫβαιιε αηηάκαηα γηα νθηΪσξε 

ά δεθΪσξε εξγαζέα (αληέ ηνπ ηζρχνληνο κΫρξη ηφηε 14σξνπ), απμάζεηο θιπ. Οη 

εξγνδφηεο δΫρηεθαλ, θΪηη πνπ δεέρλεη φηη βξηζθφκαζηε αθφκα ζε κηα πεξένδν φπνπ νη 

θνηλσληθνέ αληαγσληζκνέ δελ Ϋρνπλ νμπλζεέ αγεθχξσηα. Ο θαπλεξγαηηθφο 

ζπλδηθαιηζκφο Ϋιαβε αμηνζεκεέσηε Ϋθηαζε ζηα θαπλνρψξηα ηνπ σρνχ, 

Εαγθιηβεξένπ θιπ., επεηδά εθεέ εέρε κεηαθεξζεέ κεγΪιν κΫξνο ηεο δεπηεξνγελνχο 

επεμεξγαζέαο ηνπ θαπλνχ 
122

. 

·ηζη, ην 1927 ηδξχζεθε ην σκαηεένλ Καπλεξγαηψλ νρνχ ε Δπδαηκνλέα 

(1927)
123

, πνπ εέρε σο θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηα ζπκθΫξνληα ησλ κειψλ ηεο θαη ηελ 

Ϋληαμε ζηελ θνκκνπληζηηθά Καπλεξγαηηθά Οκνζπνλδέα ΔιιΪδνο. Έηαλ νησλεέ 

δεπηεξνβΪζκην φξγαλν, αθνχ θΪιππηε ζπλδηθαιηζηηθΪ θαη Ϊιια ζσκαηεηαθΪ ηκάκαηα 

ζηα γεηηνληθΪ ρσξηΪ (Βηζζψθα, ΜπΫξνβα, Υσξνχδα). ΜΪιηζηα, ε νξγαλσηηθά 

δξαζηεξηφηεηα εληζρχζεθε ζε ηΫηνην βαζκφ πνπ ην 1927 νη θαπλεξγΪηεο ηεο 

                                                
122 ΓΑΓΚΑ Α. (2010), ΓΗΑ ΜΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ: Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΖ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟΝ 20Ο ΑΗΧΝΑ. Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΧ ΣΟ 1945, ΔΚΓΟΔΗ ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, 

ΑΘΖΝΑ.ζει.173,174. 

 
123 ·λα ρξφλν αξγφηεξα ηδξχζεθε ζην ΕαγθιηβΫξη ην αληέζηνηρν σκαηεένλ Καπλεξγαηψλ «Ζ 

·λσζηο». 
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ΜπΫξνβαο έδξπζαλ άδε ην 1927 ρσξηζηφ ζπλδηθΪην, ην σκαηεένλ Καπλεξγαηψλ 

Μπεξφβεο ε ΑγΪπε, πνπ εέρε σο θαηαζηαηηθφ ηνπ ζθνπφ ηα ζπκθΫξνληα ησλ κειψλ 

ηνπ ζηε βΪζε ηεο πΪιεο ησλ ηΪμεσλ θαη ηελ Ϋληαμε ζηελ θνκκνπληζηηθά Δλσηηθά 

Γεληθά πλνκνζπνλδέα Δξγαηψλ ΔιιΪδνο 
124

. Άιια επαγγεικαηηθΪ ζσκαηεέα πνπ 

ηδξχζεθαλ πξνπνιεκηθΪ ζηνλ νρφ άηαλ ν χλδεζκνο Δπαγγεικαηηψλ σρνχ ην 1930 

θαη χλδεζκν Ακπεινθηεκφλσλ σρνχ θαη πεξηρψξσλ «Ο Άγηνο Σξχθσλ» ην 

1935
125

. Ζ «Δπδαηκνλέα», βΫβαηα, φπσο θαέλεηαη θαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εέρε 

ζαθψο πνιηηηθφ ραξαθηάξα, πξνζθεέκελε ζηελ ΑξηζηεξΪ. 

εκαληηθά άηαλ ε ζπκκεηνρά θαπλεξγαηψλ απφ ηνλ νρφ ζηνλ ζπλδηθαιηζκφ 

θαη ζηηο δηΪθνξεο απεξγηαθΫο θηλεηνπνηάζεηο. ·ηζη, ην 1927 Ϊλεξγνη θαπλεξγΪηεο ηνπ 

νρνχ, κΫιε ηεο «Δπδαηκνλέαο» πάγαλ λα αλαιΪβνπλ δνπιεηΪ κε ην δφξη ζην ηνπηθφ 

θαηΪζηεκα αλδΪιε. ΣειηθΪ ζπλειάθζεζαλ, παξαπΫκθζεθαλ θαη απαιιΪρζεθαλ. 

Αληηπξφζσπνη απφ ηνλ νρφ ζπκκεηεέραλ θαη ζε ζπλΫδξην ηεο νκνζπνλδέαο 

θαπλεξγαηψλ ζηηο 4-8/9/1927 ζηα γξαθεέα ηνπ Δξγαηηθνχ ΚΫληξνπ Θεζζαινλέθεο, 

φπνπ ιάθζεθαλ απνθΪζεηο ελΪληηα ζην νθαηδηιέθη (δει. ζηελ ακνηβά κε βΪζε ηελ 

εκεξάζηα παξαγσγά ηνπ θΪζε εξγΪηε θαη φρη ηηο ψξεο εξγαζέαο). ·λαλ ρξφλν 

αξγφηεξα μΫζπαζε ε θαπλεξγαηηθά εμΫγεξζε, φπνπ ζε κεγΪιν βαζκφ δελ Ϋιαβαλ 

κΫξνο θαπλεξγΪηεο πνπ δνχζαλ ζε κηθξΪ αζηηθΫο θΫληξα. Ο νρφο απνηΫιεζε κηα απφ 

ηηο εμαηξΫζεηο, θαζψο, αθφκα θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1928, φηαλ εέραλ πηα λαπαγάζεη νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ θαπλεκπφξσλ θαη θαπλεξγαηψλ θαη ην θαπλεξγαηηθφ 

θέλεκα ππνρσξνχζε αθφκα θαη ζηηο κεγΪιεο πφιεηο, ε απεξγέα ζπλερηδφηαλ ζην 

Κηιθέο, ηνλ Πνιχγπξν θαη ηνλ νρφ 
126

. 

χκθσλα κε ηελ Κ.Η. Κσλζηαληηλέδνπ
127

 νη ζχιινγνη πνπ ηδξχζεθαλ απφ ην 

1913 θαη κεηΪ ζην νρφ εέλαη νη εμάο: «ε αξραέα Όζζα» κε Ϋηνο έδξπζεο ην 1914, κε 

                                                
124 ΓΑΓΚΑ Α. (2010), ΓΗΑ ΜΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ: Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΖ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟΝ 20Ο ΑΗΧΝΑ. Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΧ ΣΟ 1945, ΔΚΓΟΔΗ ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, 

ΑΘΖΝΑ.ζει.287,478. 
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ζθνπφ ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ ελ γΫλεη κφξθσζε ησλ θαηνέθσλ νρνχ κε ηε ζχζηαζε 

αλαγλσζηεξένπ, βηβιηνζάθεο, γπκλαζηεξένπ θαη λπρηεξηλψλ ζρνιψλ. Δπέζεο, ζην 

πξψην Ϊξζξν ηεο ηδξπηηθάο δηαθάξπμεο ηνπ ζπιιφγνπ απηνχ αλαθΫξεηαη ξεηΪ ν 

ζθνπφο ηνπ, ε θαηΪξγεζε ηεο ρξάζεο ηεο βνπιγαξηθάο γιψζζαο. χιινγνο «ε 

αλΪπιαζηο», κε Ϋηνο έδξπζεο ην 1915, ζχιινγνο θηιειεπζΫξσλ νρνχ 1920-1922, 

ζσκαηεέν θαπλεξγαηψλ νρνχ «ε επδαηκνλέα» 1927-1929, ζσκαηεέν «ζχλδεζκνο 

επαγγεικαηηψλ νρνχ» 1929, «γπκλαζηηθφο ζχιινγνο νρνχ ν Ζξαθιάο» 1930, «ν 

Ϊγηνο Σξχθσλ ζχλδεζκνο ακπεινθηεκφλσλ νρνχ θαη πεξηρψξσλ» 1935, 

εκπνξνεπαγγεικαηηθφο θαη βηνηερληθφο ζχιινγνο νρνχ 1935, ζσκαηεέν «Ϋλσζηο 

εξγαηψλ νηθνδφκσλ νρνχ θαη πεξηθΫξεηαο» 1945, νη θέινη ηνπ ηνπηθνχ κνπζεένπ 

νρνχ 1954, ζσκαηεέν αθηεκφλσλ γεσξγψλ θσκνπφιεσο νρνχ 1952, δαζηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο νρνχ «ε Γξπο»
128

. ην  ζεκεέν απηφ πξΫπεη λα αλαθεξζεέ ε πνιχ 

ζεκαληηθά πξνζθνξΪ ηνπ δαζηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ «ε Γξπο» πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ 

ηφηε Γάκαξρν νρνχ Κσλζηαληέλν Μαξγαξέηε θαη ζπλΫβαιε ηα κΫγηζηα νθΫιε φζνλ 

αθνξΪ εηδηθΪ ηελ δχζθνιε πεξένδν ηνπ πνιΫκνπ ηνπ 1940. ε φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ 

πνιΫκνπ αιιΪ θαη ζηε ζπλΫρεηα, κε ηελ θαχζηκε χιε ηνπ μχινπ θαη ην θΪξβνπλν πνπ 

πξνζΫθεξε ν δαζηθφο ζπλεηαηξηζκφο ζηνπο θΪηνηθνπο ηνπ νρνχ αιιΪ θαη ζηελ πφιε 

ηεο Θεζζαινλέθεο θΪιπςε ηηο αλΪγθεο ζΫξκαλζεο θαη θέλεζεο θαη Ϋδσζε 

δπλαηφηεηεο βηνπνξηζκνχ ζε πνιινχο εξγαδφκελνπο ζνρηλνχο Ϊληξεο κε ζεκαληηθά  

βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο δσάο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Δπέζεο ηδξχζεθαλ, ν  

γπκλαζηηθφο ζχιινγνο νρνχ «ν θεξαπλφο» 1957, ζσκαηεέν θνξηνεθθνξησηψλ 

νρνχ «ν Άηιαο» 1960, Ϋλσζε βηνηερλψλ νρνχ θαη πεξηθΫξεηαο 1961, ζχλδεζκνο 

Ϊζηεγσλ αθηεκφλσλ νρνχ «ν Ϊγηνο ΑζαλΪζηνο» 1964, κνξθσηηθφο γπκλαζηηθφο 

ζχιινγνο νρνχ «ν εζληθφο» 1969, ζχιινγνο νρηλψλ Θεζζαινλέθεο « ε Μπγδνλέα» 

1970, ζχιινγνο παληνπσιψλ θαη θαθεπσιψλ νρνχ 1972, ζχλδεζκνο 

εθδνξνζθαγΫσλ νρνχ 1974, ζσκαηεέν θηελνηξφθσλ νρνχ θαη πεξηρψξσλ «νη Ϊγηνη 

Απφζηνινη» 1975, θπλεγεηηθφο ζχιινγνο νρνχ «ε Άξηεκηο» 1976, αγξνηηθφο 

ζχιινγνο νρνχ 1984, ζσκαηεέν κηθξνπσιεηψλ νρνχ θαη πεξηρψξσλ 1994, θέιεο 

θέινη- πξνζηΪηεο ηεο αξραέαο Όζζαο κε Ϋδξα ην νρφ 2012, ζχιινγνο θαηαγξαθάο, 

δηαθχιαμεο θαη πξνβνιάο πνιηηηζηηθάο, πνιηηηζκηθάο θαη εθθιεζηαζηηθάο 
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θιεξνλνκηΪο νρνχ «ε ΑλΪπιαζηο» 2012 θαη πνιινέ Ϊιινη ζχιινγνη θνηλάο 

σθΫιεηαο, εθπαέδεπζεο θη αζιεηηζκνχ. 

ε επέπεδν παξαθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ μΫξνπκε φηη ην κφλν ζσκαηεέν πνπ 

απΫθηεζε Ϋζησ θαη γηα κηθξφ δηΪζηεκα θΪπνηα ζεκαληηθά επηξξνά ηελ επνρά αλφδνπ 

ηνπ θαζηζκνχ (θαη ρΪξε ζηε βνάζεηα απφ ηηο δπλΪκεηο πνπ βξέζθνληαλ ζηελ εμνπζέα) 

άηαλ ε Δζληθά ·λσζηο ΔιιΪο (ΔΔΔ). Δπξφθεηην, βΫβαηα, γηα κηα νξγΪλσζε 

αληηθνκνπληζηηθά, ζνβηληζηηθά, θαζηζηηθά θαη αληηζεκηηηθά. Οη Δβξαένη απνηεινχζαλ 

ηνλ εχθνιν ζηφρν ζε κηα πεξένδν φπνπ θαηΪ ηελ θεθαιαηνθξαηηθά αλΪπηπμε ηεο 

δεθαεηέαο ηνπ 1920 κΫξνο ηεο απαηηνχκελεο επεκεξέαο δελ κπνξνχζε λα παξαζρεζεέ 

απφ ηηο δπλΪκεηο ηεο αγνξΪο θαη απφ ην θχθισκα πξνζθνξΪο θαη δάηεζεο εξγαηηθψλ 

ρεξηψλ, νη ΔΔΔ ζηξΪθεθε πξνο ηα φπνηα «πξνλφκηα» ζπγθεθξηκΫλσλ θησρψλ 

γεγελψλ. Ζ ΔΔΔ θαέλεηαη λα γλψξηζε επέδνζε ζε θχθινπο πξνζθχγσλ πνπ 

ζπζηξαηεχηεθαλ κε αληηζεκηηηθνχο θχθινπο δεκηνπξγψληαο αληηζεκηηηθφ κΫησπν
129

. 

ηελ πεξέπησζε ηνπ νρνχ θαη ηνπ Εαγθιηβεξένπ επηηεχρζεθαλ απφ ηελ ΔΔΔ θΪπνηεο 

ζηξαηνινγάζεηο θαπλεξγαηψλ πξνζθπγηθάο πξνΫιεπζεο 
130

. 

ΜεηΪ ηα δξακαηηθΪ γεγνλφηα ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1940 (Β‟ Π.Π., Δκθχιηνο 

Πφιεκνο) ζπλνιηθΪ ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ νρνχ κεηαλΪζηεπζε ζηε 

Θεζζαινλέθε θαη ζην εμσηεξηθφ (Ακεξηθά, Γεξκαλέα, νπεδέα)
131

. Έδε παξαπΪλσ 

αλαθεξζάθακε ζην γεγνλφο φηη ν πιεζπζκφο ηνπ νρνχ παξνπζέαζε θζέλνπζα πνξεέα 

απφ ην 1940 θαη κεηΪ. Όια απηΪ πξνθΪιεζαλ θαη ηε βαζκηαέα αλΪδπζε κηαο κεζαέαο 

θπξέαξρεο ηΪμεο πνπ ηα κΫιε ηεο δελ άηαλ πηα κφλν νη γφλνη ησλ πινχζησλ 

θαπλεκπφξσλ. Με βΪζε θαηΪ πξνζΫγγηζε ζηνηρεέα πνπ Ϋδσζε ε δεκαξρέα ηνπ νρνχ 

ην 1984 ζηελ πφιε ππάξραλ πεξέπνπ 120 νηθηαθΫο νκΪδεο πνπ αζρνινχληαλ κε ην 

εκπφξην ά ηελ πξνζθνξΪ ππεξεζηψλ (θνπξεέο, κηθξνέ κΪζηνξεο, κπαθΪιεδεο, ξΪθηεο, 

ηερλέηεο, ραζΪπεδεο, θνπξλΪξεδεο), ελψ ππάξρε θαη Ϋλαο επηρεηξεκαηέαο πνπ θαηεέρε 

ην βελδηλΪδηθν ηνπ ρσξηνχ θαη θΪπνηεο Ϊιιεο επηρεηξάζεηο. ΔπηπιΫνλ, ππάξραλ θαη νη 

κε Ϋκπνξνη φπσο νη δηπισκαηνχρνη επηζηάκνλεο (γηαηξφο, δηθαζηηθφο, νδνληνγηαηξφο, 
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ζπκβνιαηνγξΪθνο) θαη θΪπνηνη θαηψηεξνη δεκφζηνη ππΪιιεινη θαη γξακκαηεέο, ελψ 

δε ζα πξΫπεη λα παξαιεέςνπκε λα αλαθΫξνπκε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

εξγΪδνληαλ ζην Γεκνηηθφ ρνιεέν θαη ην ΓπκλΪζην ηνπ νρνχ 
132

.  

Με ηελ Ϊλνδν ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ζηελ εμνπζέα εέραλ άδε μεθηλάζεη νη 

πξνζπΪζεηεο γηα ηελ απνθΫληξσζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, θΪηη πνπ άηαλ ινγηθφ 

λα εληζρχζεη αθφκα ηνλ ξφιν ηεο θσκφπνιεο σο πεξηθεξεηαθνχ θΫληξνπ. ·ηζη, ζηελ 

πφιε Ϊλνημε Ϋλα Κ.Α.Π.Ζ
133

, μαλαιεηηνχξγεζε ην ΚΫληξν Λατθάο Δπηκφξθσζεο θαη 

ρηέζηεθε Ϋλα θαηλνχξγην λεπηαγσγεέν, Ϋλα κηθξφ λνζνθνκεέν θαη Ϋλαο παηδηθφο 

ζηαζκφο 
134

.  

Όπσο αλαθΫξεη ν  Γηψξγνο Αδακέδεο 

 « Όινη νη δήκαξρνη έβαιαλ απφ έλα ιηζαξάθη, γηαηί φινη αγαπνχζαλ ηνλ ηφπν 

καο…» 135 

ΟξηζκΫλνη  απφ ηνπο παιαηφηεξνπο δεκΪξρνπο νρνχ άηαλ νη: Κσλζηαληέλνο 

Μαξγαξέηεο  πνπ έδξπζε ην γπκλΪζην νρνχ ην ΝνΫκβξην ηνπ 1952 ζαλ παξΪξηεκα 

ηνπ ΛαγθαδΪ , ην 1947 έδξπζε ην δαζηθφ ζπλεηαηξηζκφ «ε Γξπο», θαη Ϋβαιε ηα 

ζεκΫιηα γηα ηελ θαηαζθεπά απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη θαη‟ νέθνλ χδξεπζε. Ο 

ΚιεΪλζεο Εηψγαο γηα ιέγνπο κάλεο θαη Ϋπεηηα ν Γεψξγηνο Ληψηεο, ζπλΫβαιαλ θη 

απηνέ κε ηε ζεηξΪ ηνπο ζηελ πνξεέα εμΫιημεο ηνπ νρνχ.  

Αθνινπζεέ ν ΜελΫιανο Βαζηιηθφο, επέ δεκαξρέαο ηνπ νπνένπ 

πξαγκαηνπνηάζεθε ε δηΪλνημε θαη δηακφξθσζε ηεο θεληξηθάο πιαηεέαο,  

δηακνξθψζεθε θαη επεθηΪζεθε ην ζηΪδην ησλ δψδεθα Απνζηφισλ  κε πΫηξηλνπο 

ηνέρνπο  πεξηκεηξηθΪ,  ρηέζηεθαλ νη δχν κεγΪιεο πφξηεο  ζηα λφηηα θαη αλαηνιηθΪ ηνπ 

γεπΫδνπ θαη Ϋλα ρακειφ ηκάκα ησλ θεξθέδσλ ηνπ ζηαδένπ. Σα ρξφληα άηαλ πνιχ 

δχζθνια θαη θησρΪ θαη φια γέλνληαλ κε πξνζσπηθά εξγαζέα ησλ θαηνέθσλ ηνπ 

ρσξηνχ. Γηα  απηφ ην ζηΪδην θΫξεη ζάκεξα ηελ νλνκαζέα «ΜελΫιανο Βαζηιηθφο» πξνο 

ηηκάλ ηνπ ηφηε δεκΪξρνπ.  

ηε ζπλερεέα, κε βνπιεπηά ηνλ ΗσΪλλε Γιαβέλα, θαηαζθεπΪζηεθε ην ππαέζξην 

ζΫαηξν ζηελ πεξηνρά ΡΪθνβν, πνπ βξέζθεηαη ζην βνπλφ ζηα βνξεηνδπηηθΪ ηνπ νρνχ 
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θαη ηνπνζεηάζεθε θσηηζκφο θαη λεζέδα ζηελ εέζνδν ηεο πφιεο. Δπέζεο μεθέλεζαλ 

εξγαζέεο γηα ηε δεκηνπξγέα ηνπ γεπΫδνπ πνδνζθαέξνπ θαη ηνπ θιεηζηνχ 

γπκλαζηεξένπ θαζψο θαη ε αλΫγεξζε γπκλαζένπ. ην  ζΫαηξν «ΓηΪλλεο Γιαβέλαο» 

ιακβΪλνπλ ρψξα ζεαηξηθΫο παξαζηΪζεηο θΪζε ρξφλν. 

 Γηα δεθαπΫληε θαη πιΫνλ ρξφληα , κε ηελ εθινγά ηνπ επέ ηΫζζεξηο ηεηξαεηέεο, 

δάκαξρνο νρνχ δηεηΫιεζε ν ΔπΪγγεινο Μαξγαξέηεο θΪλνληαο ζπνπδαέν Ϋξγν γηα ην 

νρφ. Δπέ δεκαξρέαο Δ. Μαξγαξέηε δεκηνπξγάζεθαλ νη βαζηθΫο ππνδνκΫο γηα ηελ  

νινθιάξσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, κε γεσηξάζεηο ζηελ πεξηνρά ΜαραιΪ 

αληηκεησπέδνληαο Ϋηζη θαη ην κεγΪιν πξφβιεκα ιεηςπδξέαο, κε κεηαθνξΪ ηνπ λεξνχ 

ζε κεγΪιν πςφκεηξν ζε δχν λΫεο κεγΪιεο δεμακελΫο. Αθφκα, νινθιάξσζε ην 

απνρεηεπηηθφ δέθηπν κε κειΫηε βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ , πξαγκαηνπνηάζεθε κειΫηε 

επΫθηαζεο ζρεδένπ πφιεσο θαη κειΫηε δαζηθνχ ρσξηνχ εβΪζηεηαο θαη ηνπνζΫηεζε 

αηνκηθψλ θξεαηέσλ θαη πδξφκεηξσλ ζε θΪζε δεκφηε. ΚαηαζθεπΪζηεθαλ  δξφκνη, δχν 

γΫθπξεο θαη δχν πιαθνζθεπεέο νρεηνέ,  δειαδά ππφγεηνη ρεέκαξξνη. 

Πξαγκαηνπνηάζεθε δηΪλνημε δαζηθψλ θαη αγξνηηθψλ δξφκσλ,  δηεπζΫηεζε 

ρεηκΪξξσλ, ηνπνζΫηεζε παξαδνζηαθνχ θσηηζκνχ ζρεδφλ ζε φιε ηελ Ϋθηαζε ηνπ 

ρσξηνχ, θαηαζθεπά δπν λεπηαγσγεέσλ,  θαηαζθεπά θηεξένπ γηα ηε ζηΫγαζε ηνπ 

Λπθεένπ  νρνχ θαη θιεηζηνχ γπκλαζηεξένπ κπΪζθεη, αλΪπιαζε θαη δηακφξθσζε ηνπ 

θιεηζηνχ γπκλαζηεξένπ πΪιεο θαη ηνπ γεπΫδνπ πνδνζθαέξνπ κε λΫν ριννηΪπεηα  θαη 

θεξθέδεο , δεκηνπξγέα Κ.Α.Π.Ζ.
136

 θαη παξΪξηεκα  Ν.Δ.Λ.Δ.
137

 Αθνινχζεζε ε 

δεκηνπξγέα ηνπ θΫληξνπ πγεέαο νρνχ θαη ηνπ πξνγξΪκκαηνο βνεζεέαο ζην ζπέηη πνπ 

ζπλερέζηεθε επηηπρψο θαη απφ ηνπο επφκελνπο δεκΪξρνπο. Σξεηο παηδηθΫο ραξΫο 

θαηαζθεπΪζηεθαλ πεξηκεηξηθΪ ηνπ ρσξηνχ. Γεκηνπξγάζεθε ην θηελνηξνθηθφ πΪξθν 

γηα ηελ κεηαθέλεζε ησλ ζηαβιηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ νηθηζκνχ 

θαη ην ζθαγεέν πνπ ε ιεηηνπξγέα ηνπ δπζηπρψο ζηακΪηεζε αξγφηεξα. Σνπνζεηάζεθε 

πεξέθξαμε θαη Ϋγηλε  δηΪλνημε θαη δηακφξθσζε ζην λεθξνηαθεέν νρνπ. 

ΚαηαζθεπΪζηεθαλ δεμακελΫο θαη πνηέζηξεο γηα ηα δψα ηεο πεξηνράο, φπσο επέζεο θαη 

δεκνηηθφ ζρνιεέν, θξαηηθφο παηδηθφο ζηαζκφο, Γεκαξρεέν κε αέζνπζα ζεΪηξνπ 

πνιιαπιψλ ρξάζεσλ, θαη ην πνιηηηζηηθφ θΫληξν πνπ Ϋγηλε κε ηελ παξαρψξεζε 

Ϋθηαζεο ηξηψλ ρηιηΪδσλ κΫηξσλ  απφ ηηο εγθαηαζηΪζεηο ελδπκΪησλ «Δξκάο ΑΔ»  θαη 

ην σηάξην Μπέιε. ΠαξΪιιεια, κε ηελ επηηπρέα ηεο αδειθνπνέεζεο κε ην Γάκν ηνπ 

ηΫγιηηο ζην Βεξνιέλν άξζαλ ζην δάκν ηξεηο ρηιηΪδεο εμαθφζηνη αηνκηθνέ θΪδνη 

                                                
136 ΒιΫπε γισζζΪξη γηα Κ.Α.Π.Ζ. 
137ΒιΫπε γισζζΪξη γηα Ν.Δ.Λ.Δ.  
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απνξξηκκΪησλ θαη ζχγρξνλν απνξξηκκαηνθφξν, ιεσθνξεέν παηδηψλ θαη αζζελνθφξν, 

φια πξνζθνξΪ ηνπ γεξκαληθνχ δάκνπ. 

 Ο  Παλαγηψηεο  Καξαθφιεο εθιΫρζεθε γηα δχν ηεηξαεηέεο, πξνζθΫξνληαο θαη 

απηφο κε ηε ζεηξΪ ηνπ ζην νρφ, κε δπν γεσηξάζεηο, ηειεηνπνέεζε ηνπ δξφκνπ πξνο 

ην κνλαζηάξη ησλ δψδεθα απνζηφισλ, νρεηνχο φκβξησλ πδΪησλ θαη αλαςπθηάξην 

ζηνλ  Ϊγην Υξηζηφθνξν. Ο ηειεπηαένο  δάκαξρνο  νρνχ (πξηλ ην Νφκν ΚαιιηθξΪηε) 

άηαλ ν ΘενθΪλεο  ΠαππΪο. Δπέ δεκαξρέαο ηνπ Ϋγηλαλ νη κηθξνέ πΫηξηλνη θαηαξξΪρηεο 

θαη επεθηΪζεθαλ πεξηζζφηεξν νη θεξθέδεο θαη ην θαιληεξέκη ζην πξναχιην ηνπ λανχ. 

Δπέζεο,  θαηΪ ηε ζεηεέα ηνπ ηδξχζεθε ην ηνπηθφ κνπζεέν νρνχ. Σν κνπζεέν Ϋγηλε κε 

δσξεΪ ηεο Υξπζάο Βαζηιηθνχ θαη  ηεο  ΕπξΪλλα ΕαηΫιε, πνπ πξφζθεξε ην κεξέδην 

πνπ ηεο αλαινγνχζε ηδηνθηεζηαθΪ απφ ην θιεξνλνκηθφ ηεο δηθαέσκα  ζην αθέλεην 

ζην νπνέν ζηεγΪζηεθε ην κνπζεέν. Πνιχ πξφζθαηα, κε πξσηνβνπιέα ηεο εθθιεζέαο 

Αγένπ Γεσξγένπ, θαηαζθεπΪζηεθε ζην βνπλφ παηδηθά θαηαζθάλσζε θαη 

δηακνξθψζεθε ην ζπέηη πνπ δσξέζηεθε ζηελ εθθιεζέα απφ ηηο αδεξθΫο ΔιΫλε θαη 

ΜαξηΪλζε Γεξεηδά, γλσζηΫο ζην νρφ σο αδεξθΪο  «ΜνπξηαδΪ». ΣΫινο,  ν 

ΘενθΪλεο ΠαππΪο άηαλ ν ηειεπηαένο δάκαξρνο νρνχ θαζψο παξΪ ηηο πξνζπΪζεηεο 

φισλ,  δελ θαηΪθεξε λα δηαηεξάζεη ην Γάκν νρνχ ν νπνένο απνξξνθάζεθε απφ ηνλ 

επξχηεξν Γάκν ΛαγθαδΪ.   

ηηο κΫξεο καο ην κεγαιχηεξν κΫξνο ηνπ πιεζπζκνχ εμαθνινπζεέ λα 

αζρνιεέηαη κε ηε γεσξγέα: νη 400 απφ ηηο 850 νηθηαθΫο νκΪδεο. Απφ απηΫο νη 170 

θαιιηεξγνχλ θαπλφ θαη ιέγν ζηηΪξη θαη θξηζΪξη, ελψ νη 230 κφλν ζηηΪξη θαη θξηζΪξη. 

Όιεο νη παξαπΪλσ νηθνγΫλεηεο θαιιηεξγνχλ κηα ζεηξΪ απφ κηθξΪ, αγξνηεκΪρηα πνπ 

Ϊιια εέλαη θιεξνλνκεκΫλα, Ϊιια εέλαη απνηΫιεζκα ηνπ αλαδαζκνχ ηεο δεθαεηέαο ηνπ 

‟30 θαη Ϊιια λνηθηαζκΫλα ά αγνξαζκΫλα απφ νρηλνχο πνπ κεηαλΪζηεπζαλ ζηε 

Θεζζαινλέθε ά ζην εμσηεξηθφ. ΔπηπιΫνλ, πεξέπνπ 100 νηθνγΫλεηεο δνπλ απφ ηελ 

θαιιηΫξγεηα νπσξνθφξσλ δΫληξσλ ά ακπγδαιηψλ, θαξπδηψλ θαη θαζηαληψλ, πνπ 

επδνθηκνχλ ζην δξνζεξφ βνπλέζην θιέκα ηεο πεξηνράο. Άιιεο 100 νηθνγΫλεηεο 

αζρνινχληαη κε ηελ θηελνηξνθέα, εθηξΫθνληαο εέηε αγειΪδεο ζε ζηΪβινπο ζηα ξηδΪ 

ηνπ νρνχ, εέηε αηγνπξφβαηα ζηηο απφηνκεο πιαγηΫο πΪλσ απφ ηνλ νρφ. ΔπηπιΫνλ, 

ππΪξρεη θαη ν Γαζηθφο πλεηαηξηζκφο φπνπ απαζρνινχληαη πεξέπνπ 80 Ϊληξεο ηεο 

πεξηνράο, πνπ θφβνπλ θαη κεηαθΫξνπλ ηελ μπιεέα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηε 

ζΫξκαλζε θαη ην καγεέξεκα ζηα πεξηζζφηεξα ζπέηηα ηνπ νρνχ. ηηο δχν γεηηνληθΫο 

ιέκλεο ηεο πεξηνράο ςαξεχνπλ 10-15 νρηλνέ, πνπ πσινχλ ηα αιηεχκαηΪ ηνπο ηφζν 

ζηνλ νρφ φζν θαη ζηε Θεζζαινλέθε. 
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Πεξέπνπ 40 Ϊλδξεο απαζρνιάζεθαλ ζηηο νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο θαηΪ ηε 

δεθαεηέα ηνπ 1980 
138

. Οη ζπγθεθξηκΫλεο αλΪγθεο πξνΫθπςαλ ιφγσ ησλ θαηαζηξνθψλ 

ηνπ ζεηζκνχ ηνπ 1978. Οη ζεηζκνέ εέλαη ζπρλφ θαηλφκελν ζηελ πεξηνρά ηεο Κεληξηθάο 

Μαθεδνλέαο. ηηο 26 επηεκβξένπ ηνπ 1932 Ϋγηλε ζεηζκφο κεγΫζνπο 6,9 ηεο θιέκαθαο 

Ρέρηεξ κε επέθεληξν ηνλ θφιπν ηεο Ηεξηζζνχ. Δθηφο απφ ηε Υαιθηδηθά ππΫζηεζαλ 

ζνβαξΫο δεκηΫο ν νρφο θαη Ϊιια ρσξηΪ θνληΪ ζηνλ ΛαγθαδΪ. Οη θνξεέο ηεο 

Θεζζαινλέθεο πξνζπκνπνηάζεθαλ λα πξνζθΫξνπλ βνάζεηα ζηνπο ζεηζκνπαζεέο θαη 

νη Ϋξαλνη γηα ηε ζπγθΫληξσζε ρξεκΪησλ απΫθεξαλ ζεκαληηθΪ πνζΪ. Σν 1933 ν λΫνο 

γεληθφο δηνηθεηάο ηεο Μαθεδνλέαο . Γξαγνχκεο Ϋζεζε σο πξνηεξαηφηεηΪ γηα ηελ 

χπαηζξν ηηο ζπγθνηλσληαθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο αλΪγθεο θαζψο θαη ηελ νξηζηηθά 

επέιπζε ηεο ζηΫγαζεο ησλ ζεηζκνπαζψλ. ΔπηπιΫνλ, θαηαβιάζεθε πξνζπΪζεηα γηα ηελ 

αλεχξεζε εξγαζέαο ζε θΪπνηνπο απφ ηνπο ζεηζκνπαζεέο. ΚαηΪ ηε δηθηαηνξέα ηεο 4εο 

Απγνχζηνπ θαηαξηέζηεθε λΫνο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπΪλεο πνπ απαηηνχηαλ γηα ηελ 

πινπνέεζε ησλ Ϋξγσλ απνθαηΪζηαζεο ησλ ζεηζκνπαζψλ Υαιθηδηθάο θαη νρνχ-

ΛαγθαδΪ. ·ηζη, ηνλ ΝνΫκβξην ηνπ 1937 νινθιεξψζεθε ε ζπλνκνιφγεζε δαλεένπ 

ππΫξ ησλ ζεηζκνπαζψλ θαη ε Αγξνηηθά ΣξΪπεδα Ϋζεζε ζηε δηΪζεζε ηνπ γεληθνχ 

δηνηθεηά Μαθεδνλέαο Γ. Κπξέκε ηα πξψηα θνλδχιηα γηα Ϊκεζε ρξάζε 
139

. 

Ζ νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα ησλ θαηνέθσλ ηνπ νρνχ Ϋρεη αληέθηππν θαη 

ζηελ θνηλσληθά δηαζηξσκΪησζε ηεο πεξηνράο
140

 , θαζψο γέλεηαη κηα βαζηθά δηΪθξηζε 

κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ ά «ησλ αλζξψπσλ ηεο αγνξΪο» θαη εθεέλσλ πνπ δνπλ απφ 

ηε γε (αγξφηεο θαη βνζθνέ). Ζ δηΪθξηζε απηά δελ εέλαη βαζηθΪ νηθνλνκηθά θαζψο 

νχηε φινη νη επαγγεικαηέεο δελ εέλαη πινχζηνη νχηε φινη νη αγξφηεο θαη θηελνηξφθνη 

θησρνέ. ΒΫβαηα, ζπλάζσο νη εππνξφηεξεο νηθνγΫλεηεο εέλαη απηΫο ησλ εκπφξσλ, 

απηψλ πνπ δηεπζχλνπλ κηθξΫο παξαγσγηθΫο επηρεηξάζεηο θαη εθεέλσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηηο νδηθΫο κεηαθνξΫο. Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ, νη θησρφηεξεο 

νηθνγΫλεηεο εέλαη απηΫο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αγξνηηθά εθκεηΪιιεπζε 

κηθξντδηνθηεζηψλ θαη λνηθηαζκΫλσλ ρσξαθηψλ. Δδψ, βΫβαηα, ζα πξΫπεη λα 

                                                
138 COWAN J. (1998), Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ: ΥΟΡΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΚΓΟΔΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ, ΑΘΖΝΑ.ζει.41,42. 

 
139 ΓΑΓΚΑ Α. (2010), ΓΗΑ ΜΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ: Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΖ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟΝ 20Ο ΑΗΧΝΑ. Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΧ ΣΟ 1945, ΔΚΓΟΔΗ ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, 

ΑΘΖΝΑ.ζει.138,139. 

140ΜΔΡΑΚΛΖ Μ. Γ. (1984), ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ, 

ΔΚΓΟΔΗ ΟΓΤΔΑ, ΑΘΖΝΑ 1984 ζει.73 
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επηζεκαλζεέ φηη νη νηθηαθΫο νκΪδεο ραξαθηεξέδνληαη επαγγεικαηηθΪ κε βΪζε ηελ 

αζρνιέα ηνπ Ϊληξα θαη ζε θακηΪ πεξέπησζε δε ιακβΪλεηαη ππφςε ε ππακνηβά 

απαζρφιεζε γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ ζε εξγαζέεο Ϋμσ απφ ην ζπέηη. Όπσο θαη ηα 

αξζεληθΪ αδΫιθηα ηνπο, πνπ δελ απαζρνινχληαλ κφλν ζηα νηθνγελεηαθΪ θηάκαηα 

αιιΪ θαη κε κεξνθΪκαην ζε Ϊιινπο εξγνδφηεο. ΜΪιηζηα, κΫρξη ηε δεθαεηέα ηνπ ‟50 

ζπρλΪ Ϊθελαλ ην ζρνιεέν ζε κηθξά ειηθέα θαη γηλφηαλ εξγΪηξηεο πιάξνπο 

απαζρφιεζεο ζπρλΪ απφ ηελ ειηθέα ησλ 7 ά 8 εηψλ. ΠνιιΫο θνξΫο απηφ γηλφηαλ 

κΫρξη ηνλ γΪκν ηνπο, νπφηε ζηακαηνχζαλ λα δνπιεχνπλ πξνθεηκΫλνπ λα «θνηηΪμνπλ 

ην ζπέηη ηνπο». ΓεληθΪ, επηθξαηνχζε ε αληέιεςε φηη ην λα πεγαέλεη γηα κεξνθΪκαην 

κηα παληξεκΫλε γπλαέθα άηαλ θΪηη ην εμαηξεηηθΪ απξεπΫο θαη ζεσξνχηαλ Ϋλδεημε 

κεγΪιεο Ϋλδεηαο. Με ηα ρξάκαηα πνπ θΫξδηδαλ νη αλχπαληξεο θνπΫιεο ελέζρπαλ ην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ά θαη αγφξαδαλ εέδε γηα ηελ πξνέθα ηνπο. ΜΫρξη θαη ηε 

δεθαεηέα ηνπ ‟40 νη πεξηζζφηεξεο θνπΫιεο απαζρνινχληαλ ζηε δηαινγά θαη ην 

βειφληαζκα ησλ θχιισλ θαπλνχ ζε θΪπνην απφ ηα 6 θαπλνκΪγαδα ηνπ νρνχ. 

ΔπηπιΫνλ, θΪπνηεο απφ απηΫο ην θζηλφπσξν δνχιεπαλ ζε κηθξΫο νκΪδεο (πΪληα κε ηε 

ζπλνδεέα ά ηελ επέβιεςε θΪπνηνπ αξζεληθνχ) ζηε ζπιινγά θαη ηε δηαινγά ηνπ 

θαπλνχ ζε ηζηθιέθηα πνπ βξέζθνληαλ ζηα αλαηνιηθΪ ηνπ νρνχ ζε απφζηαζε κέαο ά 

δχν εκεξψλ κε ηα πφδηα
141

. 

ΚαηΪ ηε δεθαεηέα ηνπ ‟50 ε εκθΪληζε ησλ ηξαθηΫξ θαη ησλ 

ζεξηδναισληζηηθψλ κεραλψλ θαηΫζηεζαλ ηελ θαιιηΫξγεηα ηνπ θαπλνχ κέα 

πεξηζζφηεξν νηθνγελεηαθά ππφζεζε, κε απνηΫιεζκα νη θνπΫιεο θπξέσο ησλ 

θησρφηεξσλ νηθνγελεηψλ λα αλαδεηάζνπλ Ϊιινπ εέδνπο κηζζσηά απαζρφιεζε, σο 

ππεξΫηξηεο ά παξακΪλεο εέηε ζηνλ έδην ηνλ νρφ εέηε ζηε Θεζζαινλέθε θαη ηελ 

Αζάλα. Γεληθφηεξα, ε Ϋιιεηςε απαζρφιεζεο πξνθΪιεζε αλαζηΪησζε ζηελ πεξηνρά 

θαη ππΪξρνπλ καξηπξέεο φηη πνιινέ θΪηνηθνη ρΪξεθαλ φηαλ ην 1974, ν δάκαξρνο ηεο 

πφιεο θαηΪθεξε λα πεέζεη κηα κεγΪιε επηρεέξεζε θαηαζθεπάο εηνέκσλ ελδπκΪησλ λα 

εγθαηαζηαζεέ ζηελ θσκφπνιε. Ζ βηνηερλέα ελδπκΪησλ κεηΪ απφ κεξηθΪ ρξφληα 

κεηαθΫξζεθε ζηε Βνπιγαξέα. ΓεληθΪ, ζε φιεο ηηο εηαηξεέεο θαηαζθεπάο εηνέκσλ 

ελδπκΪησλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ άηαλ εμ νινθιάξνπ γπλαηθεέν. ΚαηΪ ηε δεθαεηέα 

ηνπ ‟80 ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ γεξκαληθνχ εξγνζηαζένπ πνπ εέρε εγθαηαζηαζεέ 

                                                
141 COWAN J. (1998), Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ: ΥΟΡΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΚΓΟΔΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ, ΑΘΖΝΑ.ζει.41,42. 
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ζην ρσξηφ ην 1974 άηαλ 70-150 Ϊηνκα, ελψ ππάξραλ θαη θΪπνηα πνιχ κηθξφηεξα 

εξγαζηάξηα πνπ απαζρνινχζαλ 5-20 εξγΪηξηεο ην θαζΫλα
142

. 

Μέα ζεκαληηθά αιιαγά εέλαη φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαζψο θαη 

ησλ πιηθψλ πξνζδνθηψλ ησλ νηθνγελεηψλ γηα ηα παηδηΪ ηνπο, Ϋλαο απμαλφκελνο 

αξηζκφο γπλαηθψλ Ϊξρηζε λα εξγΪδεηαη κε κεξνθΪκαην. ΚΪπνηεο εξγΪδνληαη κφλν γηα 

Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα, πξνθεηκΫλνπ λα αγνξΪζνπλ θΪπνην αγαζφ (π.ρ. 

Ϋλα πιπληάξην) ά θΪπνηεο ππεξεζέεο (π.ρ. καζάκαηα Αγγιηθψλ γηα ηα παηδηΪ ηνπο). 

ΑξθεηΫο φκσο δε δνπιεχνπλ κφλν πεξηζηαζηαθΪ. ΔπηπιΫνλ, ππΪξρνπλ θαη εθεέλεο νη 

γπλαέθεο πνπ εξγΪδνληαλ ζην ζπέηη ηνπο, δει. παξΪιιεια κε ην φηη θξνληέδνπλ 

θΪπνηα κηθξΪ παηδηΪ ά θΪπνηνλ ειηθησκΫλν γνλΫα, Ϋξαβαλ ζηηο δηθΫο ηνπο κεραλΫο 

θαη πιεξψλνληαη κε ην θνκκΪηη. Ζ ζπγθεθξηκΫλε εξγαζέα δελ ακεηβφηαλ θαζφινπ 

θαιΪ θαη άηαλ αλαζθΪιηζηε, αιιΪ κε δεδνκΫλε ηελ Ϋιιεηςε Ϊιισλ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ, ε ελαζρφιεζε κε ηε ξαπηηθά απνηΫιεζε γηα ηηο γπλαέθεο ηνπ νρνχ Ϋλα 

βαζηθφ κΫζν αχμεζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδάκαηνο. ΚΪπνηεο Ϊιιεο πεγΫο 

κέζζσζεο, πεξηζηαζηαθΫο, βΫβαηα, άηαλ ε απαζρφιεζε ζην μεθινχδηζκα ακπγδΪισλ 

θαη θαξπδηψλ, ηε ζπζθεπαζέα ςαξηψλ θαη βαηξαρνπφδαξσλ θαη ηε ζπιινγά 

θξνχησλ
143

. 

Σα παξαπΪλσ ζεκαέλνπλ φηη νη νηθνγελεηαθΫο νκΪδεο ηνπ νρνχ Ϋρνπλ 

ηαπηφρξνλα δηΪθνξα εέδε παξαγσγηθάο δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ πξαθηηθΪ ζεκαέλεη φηη 

ε δηΪθξηζε πνπ αλαθΫξζεθε παξαπΪλσ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ «ηεο αγνξΪο» θαη 

εθεέλσλ πνπ εξγΪδνληαη ζηε γε, Ϋρεη πΪςεη λα ηζρχεη ζε πνιχ κεγΪιν βαζκφ. άκεξα, 

ε ελαζρφιεζε ησλ ληφπησλ κε ηε ζπζηεκαηηθά γεσξγέα Ϋρεη πεξΪζεη ζηα ρΫξηα ιέγσλ 

ιφγν ηεο εκθΪληζεο λΫσλ κεραλεκΪησλ ηηο ηειεπηαέεο δεθαεηέεο πνπ εμαθΪληζε  ηνπο 

κηθξνχο θαιιηεξγεηΫο. ΜεγΪιε Ϊλζηζε γλψξηζε ηα ηειεπηαέα εέθνζη ρξφληα ε 

θηελνηξνθέα θαη εηδηθφηεξα ε γαιαθηνπαξαγσγά κε αξθεηΫο νηθνγΫλεηεο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρά λα αζρνινχληαη κε ηελ εθηξνθά αηγνπξνβΪησλ θαη αγειΪδσλ 

πξνζαξκνζκΫλα θπξέσο ζηελ εληαηηθά γαιαθηνπαξαγσγά αιιΪ θαη αηγνπξφβαηα 

αγειΪδεο θαη ρνέξνπο ειεπζΫξαο βνζθάο πξννξηζκΫλα γηα θξεαηνπαξαγσγά. Ζ 

εκπνξεέα μπιεέαο φπσο θαη ε θνπά ηνπο  ζπλερέδεηαη θαη απαζρνιεέ παξαδνζηαθΪ 

                                                
142 COWAN J. (1998), Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ: ΥΟΡΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΚΓΟΔΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ, ΑΘΖΝΑ.ζει.42,43. 

 
143 COWAN J. (1998), Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ: ΥΟΡΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΚΓΟΔΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ, ΑΘΖΝΑ.ζει.43 
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κΫξνο ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ ηφπνπ. Οη δελδξνθαιιηΫξγεηεο ηνπ νρνχ  θπξέσο 

θξνχησλ φπσο κέια, αριΪδηα, θεξΪζηα θαη ηελ ηειεπηαέα δεθαεηέα ξφδηα δέλνπλ 

δνπιεηΪ ζε πνιινχο νρηλνχο θαη  εέλαη γλσζηΫο   ζε φιε ηελ βφξηα  ΔιιΪδα θαη φρη 

κφλν, ιφγν ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο εμαηξεηηθάο γεχζεο ησλ πξντφλησλ. ΚΪπνηνη απφ 

ηνπο θαηνέθνπο αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγά κειηνχ κε κηθξΫο πνζφηεηεο 

παξαγσγάο αιιΪ κε θαληαζηηθά γεχζε θαη αζχγθξηηε πνηφηεηα ιφγν ηεο βιΪζηεζεο 

ηνπ βνπλνχ.  

Δλψ νη ακπεινθαιιηΫξγεηεο εέραλ εμαθαληζηεέ κεηΪ απφ κέα καθξΪ πεξένδν 

επξσζηέαο θαη αλΪπηπμεο ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Βεξηέζθνπ κε ηηο πνηθηιέεο  

«βΪςα»
144

 θαη «ληφπην καπξΪθη»
145

 ιφγν κηαο αξξψζηηαο πνπ Ϋπιεμε ηελ 

ακπεινθαιιηΫξγεηα ηεο πεξηνράο ζην ζχλνιφ ηεο, ηελ  δεθαεηέα πνπ δηαλχνπκε  

Ϊξρηζαλ μαλΪ  λα πνιιαπιαζηΪδνληαη θαη λα εληαηηθνπνηνχληαη κε  πνηθηιέεο ληφπηεο 

αιιΪ θαη εηζαγφκελεο. Δλψ ιφγν ηεο πιεζψξαο ησλ ακπεινθαιιηεξγεηψλ κΫρξη ηα 

κΫζα ηνπ 20νπ αηψλα ιεηηνπξγνχζαλ ζην νρφ 16 απνζηαθηάξηα ηζέπνπξνπ ηα νπνέα 

δελ κπφξεζαλ λα δηαηεξεζνχλ. άκεξα ζην νρφ ην κφλν απνζηαθηάξην πνπ 

ιεηηνπξγεέ εέλαη ην Παξαδνζηαθφ Απνζηαθηάξην νρνχ ηνπ θπξένπ Γεκάηξε 

Σξπθσλέδε πνπ εέλαη ν κνλαδηθφο ζπλερηζηάο ηεο ζνρηλάο παξΪδνζεο ζην ηζέπνπξν.  

ηνλ ηνκΫα ηνπ εκπνξεένπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κεξηθΫο νηθνγΫλεηεο πνπ 

παηξνπαξΪδνηα εέραλ ελαζρφιεζε κε ηνλ ηνκΫα απηφ. Σα ΚαπλΪ ιφγσ επξσπατθψλ 

θαηεπζχλζεσλ δελ θαηαιεγφληνπζαλ κΫρξη πξφηηλνο , απφ ην 2012 Ϊξρηζαλ θαη πΪιη 

αιιΪ θπξέσο κε ηε εθκεηΪιιεπζε μΫλσλ ρακειφκηζζσλ εξγαηψλ Γάο πξνεξρφκελσλ  

απφ ηελ Βνπιγαξέα. Όζνλ αθνξΪ ην γπλαηθεέν πιεζπζκφ ηεο πεξηνράο αζρνιεέηαη 

πιΫνλ κε κε ρεηξσλαθηηθΫο εξγαζέεο , φπσο εξγαζέα γξαθεένπ, ινγηζηηθΪ, αζθΪιεηεο, 

ζπκβνιαηνγξαθεέα, θαξκαθεέα  θαη γεληθφηεξα εκπνξέα θαη ειΪρηζηα κε παξαγσγά 

θαη κεηαπνέεζε. 

 

 

 

 

  

                                                
144 ΒιΫπε γισζζΪξη 
145 ΒιΫπε γισζζΪξη 
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Μέξνο Δ΄ 

7. Ο νρόο σο βαιθαληθή θσκόπνιε 

Ζ ηαπηφηεηα ησλ θαηνέθσλ ηνπ νρνχ θαζψο θαη νη φπνηεο εζλνηηθΫο ά 

θνηλσληθνπνιηηηθΫο δηαθξέζεηο πνπ επηθξαηνχλ, εέλαη ζπλΫπεηα ησλ ηζηνξηθψλ 

εμειέμεσλ ζηελ πεξηνρά ηεο Μαθεδνλέαο θαη ησλ Βαιθαλέσλ. Όπσο εέλαη γλσζηφ ε 

Μαθεδνλέα άηαλ απφ ηνλ 15ν αη. κΫρξη θαη ην 1913 ηκάκα ηεο Οζσκαληθάο 

Απηνθξαηνξέαο. Σφηε, κεηΪ ηελ άηηα ησλ Οζσκαλψλ ζηνλ Α‟ Βαιθαληθφ Πφιεκν, ε 

Μαθεδνλέα δηακνηξΪζηεθε κεηαμχ ησλ ληθεηψλ βαιθαληθψλ αληηπΪισλ ηεο 

(Βνπιγαξέα, ΔιιΪδα, Μαπξνβνχλην, εξβέα), κε ηελ πεξηνρά ηνπ νρνχ λα αλάθεη 

ζην ειιεληθφ ηκάκα ηεο Μαθεδνλέαο
146

.  

Με ηελ αληαιιαγά πιεζπζκψλ ηνπ 1922-1923 πεξηζζφηεξεο απφ 100 

κνπζνπικαληθΫο νηθνγΫλεηεο εγθαηΫιεηςαλ ηα ζπέηηα θαη ηε γε ηνπο θαη 

κεηαθηλάζεθαλ ζηελ Σνπξθέα. ΠξαθηηθΪ, απηφ ζάκαηλε φηη ηελ επξχηεξε πεξηνρά ηνπ 

νρνχ εγθαηΫιεηπε Ϋλα ζεβαζηφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Ζ ζπλΫπεηα άηαλ λα 

εληζρπζεέ αξηζκεηηθΪ θαη πνιηηηζκηθΪ ε θπξηαξρέα ησλ γεγελψλ Υξηζηηαλψλ 

θαηνέθσλ, πνπ δηΫθξηλαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ ηνπο ηνπξθφθσλνπο ά 

βνπιγαξφθσλνπο  ·ιιελεο πξφζθπγεο πνπ εγθαηαζηΪζεθαλ ζηα γχξσ ρσξηΪ ην 

1923, θαη απηφ παξΪ ην γεγνλφο φηη ηνπιΪρηζηνλ αξθεηνέ απφ ηνπο παιηνχο θαηνέθνπο 

γλψξηδαλ θαη ηνπξθηθΪ θαη «βνπιγαξηθΪ», φπσο απνθαινχζαλ ηε ζιαβηθά δηΪιεθην 

πνπ νκηινχηαλ ζηελ πεξηνρά. ΜΫρξη ζάκεξα ζεσξνχλ φηη εέλαη νπσζδάπνηε ·ιιελεο, 

θΪηη πνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πνιπγισζζηθφ ραξαθηάξα ηεο πεξηνράο, δεέρλεη ηελ 

επηηπρέα ησλ ειιεληθψλ αξρψλ φζνλ αθνξΪ ηελ παγέσζε ηεο ειιεληθάο γισζζηθάο 

θαη πνιηηηζκηθάο εγεκνλέαο ζηηο ΝΫεο Υψξεο πνπ πξνΫθπςαλ γηα ην ειιεληθφ θξΪηνο 

ζπλεπεέα ησλ Βαιθαληθψλ ΠνιΫκσλ
147

. 

ΜΫρξη θαη ηα ηΫιε ηνπ 18νπ αη. νη γισζζηθΫο δηαθξέζεηο εέραλ κηθξφηεξε 

ζεκαζέα απφ ηηο ζξεζθεπηηθΫο θαη νηθνλνκηθΫο. ην ζχζηεκα ησλ κηιηΫη
148

 ηεο 

                                                
146 ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ Γ. (2003), «Ζ ΔΜΠΟΛΔΜΖ ΔΛΛΑΓΑ: ΒΑΛΚΑΝΗΚΟΗ ΠΟΛΔΜΟΗ, 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΜΔΣΧΠΟ, ΟΤΚΡΑΝΗΑ», ΣΟ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ (1770-2000), Σ. 6: Ζ 

ΔΘΝΗΚΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ(19091922). ΑΠΟ ΣΟ ΚΗΝΖΜΑ ΣΟ ΓΟΤΓΗ Χ ΣΖ ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ, ΔΚΓΟΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΑΘΖΝΑ, 63-70. 

 
147 COWAN J. (1998), Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ: ΥΟΡΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΚΓΟΔΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ, ΑΘΖΝΑ.ζει.45,46 

148 ΜηιηΫη = ·ζλνο ζηελ ηνπξθηθά γιψζζα- Milliyet ζηα ΣνπξθηθΪ. 
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Οζσκαληθάο Απηνθξαηνξέαο νη Υξηζηηαλνέ ππΪγνληαλ ζηε δηθαηνδνζέα ηνπ 

Παηξηαξρεένπ Κσλζηαληηλνππφιεσο. Απηφ πξαθηηθΪ ζάκαηλε φηη ζηνλ νρφ δελ εέρε 

ζεκαζέα αλ άζνπλ ειιελφθσλνο ά «βνπιγαξφθσλνο» φζνλ αθνξΪ ην πνχ 

ππαγφζνπλ. Δέρε φκσο ζεκαζέα φζνλ αθνξΪ ηελ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

θαηΪζηαζε: απηνέ πνπ κηινχζαλ «βνπιγΪξηθα» απνηεινχζαλ ηνλ θησρφ αγξνηηθφ 

πιεζπζκφ επέ ηνπ νπνένπ θπξηαξρνχζε κηα ειιελφθσλε ηΪμε πινπζέσλ εκπφξσλ θαη 

γαηνθηεκφλσλ πνπ εέρε θνηλΪ ζπκθΫξνληα κε ηελ Δθθιεζέα. Σα κΫιε ηεο ηΪμεο απηάο 

αλαιΪκβαλαλ ηελ (νηθνλνκηθά θιπ.) δηαρεέξηζε ηεο ηνπηθάο εθθιεζέαο θαη κΪζαηλαλ 

ηελ ειιεληθά γξακκαηεέα θαη ηελ ηζηνξέα ηνπ ειιεληζκνχ ζε ζρνιεέα πνπ ζπλάζσο ηα 

νξγΪλσλε ε Δθθιεζέα θαη νπζηαζηηθΪ κφλν ηα παηδηΪ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ηΪμεο 

κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζάζνπλ, θαζψο ηα παηδηΪ ησλ «βνπιαγαξφθσλσλ»
149

 

Ϋπξεπε λα βνεζνχλ ζηηο αγξνηηθΫο εξγαζέεο, ελψ αθφκα θη αλ εέραλ ηνλ ρξφλν λα 

πΪλε ζην ζρνιεέν, άηαλ εμαηξεηηθΪ δχζθνιν λα παξαθνινπζάζνπλ ην κΪζεκα ζηα 

ειιεληθΪ
150

. 

Γεληθφηεξα, νη νηθνλνκηθΫο δηαθξέζεηο κεηαμχ ησλ θαηνέθσλ ηνπ νρνχ άηαλ 

πην επδηΪθξηηεο ζε ζρΫζε κε ηηο ζξεζθεπηηθΫο. Δέλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ζχκθσλα κε 

καξηπξέεο ειηθησκΫλσλ νρηλψλ, ζηηο αξρΫο ηνπ 20νπ αη. νη εππνξφηεξεο ειιεληθΫο 

νηθνγΫλεηεο δηαηεξνχζαλ εγθΪξδηεο ζρΫζεηο κε ηνπο Οζσκαλνχο γαηνθηάκνλεο θαη 

αμησκαηνχρνπο, ελψ απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ νη Υξηζηηαλνέ θαη ΜνπζνπικΪλνη θησρνέ 

αγξφηεο, ηερλέηεο θαη βνζθνέ κπνξεέ λα δνχζαλ αθφκα θαη ζε κηθηΫο ζπλνηθέεο, 

ζχρλαδαλ ζηα έδηα θαθελεέα θαη ζπρλΪ ε κηα νκΪδα παξεπξηζθφηαλ ζηηο γηνξηΫο ηεο 

Ϊιιεο 
151

. 

Με ηελ Ϊλνδν ησλ εζληθηζηηθψλ αληαγσληζκψλ ζηα ΒαιθΪληα ε ζπλχπαξμε 

μερσξηζηψλ θνηλνηάησλ Διιάλσλ, Σνχξθσλ, ιΪβσλ θιπ. ζηνπο νηθηζκνχο κηαο 

Μαθεδνλέαο πνπ ·ιιελεο, Ϋξβνη, Βνχιγαξνη θιπ. ηε δηεθδηθνχζαλ σο απνθιεηζηηθΪ 

δηθά ηνπο, Ϊξρηζε λα γέλεηαη κηα νινΫλα θαη δπζθνιφηεξε ππφζεζε. Με βΪζε, βΫβαηα, 

ηηο δηαζΫζηκεο καξηπξέεο πξΫπεη λα άηαλ ειΪρηζηνη  εθεέλνη νη θΪηνηθνη ηνπ νρνχ πνπ 

ηΪρζεθαλ κε ηε βνπιγαξηθά πιεπξΪ πξΫπεη λα άηαλ ιέγνη 1-2 νηθνγΫλεηεο ζηηο ηφηε 

                                                
149 DAKIN D. (1966), Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΓΧΝΑ ΣΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, 1897-1913, ΔΚΓΟΔΗ 

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΤ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.ζει.11 

150 COWAN J. (1998), Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ: ΥΟΡΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΚΓΟΔΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ, ΑΘΖΝΑ.ζει.46,47. 

151 COWAN J. (1998), Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ: ΥΟΡΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ 
ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΚΓΟΔΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ, ΑΘΖΝΑ.ζει.47. 
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1000 θαηαγεγξακκΫλεο νηθνγΫλεηεο ζηνλ νρφ  θαη λα αλαγθΪζηεθαλ λα 

κεηαλαζηεχζνπλ. Οη ππφινηπνη «βνπιγαξφθσλνη» θαέλεηαη φηη εέραλ απνδερηεέ ηελ 

εζηθά θαη πξαθηηθά εμνπζέα ησλ ληφπησλ Διιάλσλ πξνθξέησλ θαη έζσο λα 

ζεσξνχζαλ λα εέραλ αξρέζεη λα ζεσξνχλ θαη έδηνη ηνπο εαπηνχο ηνπο ·ιιελεο. 

ΜΪιηζηα, θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα νη πξφθξηηνη νξγΪλσζαλ κηα 

ηνπηθά πνιηηνθπιαθά κε ζηφρν ηελ ππεξΪζπηζε ηνπ νρνχ «σο πξνπχξγηνπ ηνπ 

καθεδνληθνχ Διιεληζκνχ», ζηελ νπνέα εέλαη κΪιινλ απέζαλν λα κε ζπκκεηεέραλ 

«βνπιγαξφθσλνη» θΪηνηθνη
152

. 

ΓεληθΪ, φκσο, ε νκηιέα κε ειιεληθψλ γισζζψλ κΫζα ζην λΫν ειιεληθφ θξΪηνο 

θαη ζε επνρΫο φπνπ ν βαιθαληθφο εζληθηζκφο δηαηεξνχηαλ ζε πςειΪ επέπεδα 

πξνθΪιεζε ηελ αλεζπρέα θαη ηηο επεκβΪζεηο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, πνπ 

πξνζπΪζεζαλ λα εθαξκφζνπλ κηα πνιηηηθά εμΪιεηςεο ησλ κε ειιεληθψλ γισζζψλ 

ηεο πεξηνράο, κε απνθνξχθσκα ηελ πεξένδν ηεο δηθηαηνξέαο ηνπ ΜεηαμΪ, γηα ηελ 

νπνέα θΪπνηνη γεξαηνέ θΪηνηθνέ ηνπ νρνχ ζπκνχληαη φηη εμαλαγθΪδνληαλ λα πηνπλ 

ξεηζηλφιαδν ά λα θπιαθέδνληαλ επεηδά κηινχζαλ «βνπιγαξηθΪ» ζε δεκφζηνπο 

ρψξνπο
153

. 

άκεξα, ε ζηΪζε ησλ ληφπησλ απΫλαληη ζηα «βνπιγαξηθΪ», απφ ηε κηα πιεπξΪ 

θαηαδηθΪδεηαη φηαλ ηνπο επηζθΫπηεηαη θΪπνηνο επέζεκνο ηνπ ειιεληθνχ θξΪηνπο, 

αιιΪ απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ εέλαη ζαθΫο φηη ε ρξάζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ηδηψκαηνο 

εμαθνινπζεέ λα ππΪξρεη ζε επέπεδν θαζεκεξηλφηεηαο κΫζα ζε αζηεέα, θξΪζεηο, 

χβξεηο, παξαηζνχθιηα θαη ζπρλΪ κε κηα απηνθξηηηθά ά απηναλαθνξηθά δηΪζεζε. ΚΪηη 

παξφκνην θαέλεηαη λα ηζρχεη θαη γηα ηα απνκεηλΪξηα ηεο ηνπξθηθάο, ηεο 

αξραηνειιεληθάο αιιΪ θαη ηεο ειιελνξσκατθάο. ε θΪζε πεξέπησζε απηφ ην 

ακΪιγακα ζιαβηθψλ, ηνπξθηθψλ θαη ειιεληθψλ ζηνηρεέσλ ηφζν ζηε γιψζζα φζν θαη 

ζηηο παξαδφζεηο παξακΫλεη δσληαλφ θαη δεκηνπξγεέ κηα ηνπηθά ηζηνξηθνθνηλσληθά 

εκπεηξέα πνπ εέλαη ραξαθηεξηζηηθΪ καθεδνληθά θαη βαιθαληθά.  

 

 

 

  

                                                
152 COWAN J. (1998), Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ: ΥΟΡΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΚΓΟΔΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ, ΑΘΖΝΑ.ζει.49. 

 
153 COWAN J. (1998), Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ: ΥΟΡΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΚΓΟΔΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ, ΑΘΖΝΑ.ζει.49,50. 
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8. Δπίινγνο          

 

Οη νρηλνέ ηεινχλ κε επιΪβεηα θαη ζηελ παξακηθξά ιεπηνκΫξεηα ζην ζχλνιν 

ηνπο ηα Ϋζηκα ηνπ ηφπνπ ηνπο , απφ ηελ ελδπκαζέα ηνπ θΪζε θαξλαβαιηζηά  Ϋσο  ηελ 

ζπλνιηθά νξγΪλσζε ηνπ Καξλαβαιηνχ θαη ηεο παξαδνζηαθάο ΠΪιεο . Ο ζθνπφο ηνπο 

Ϊιισζηε εέλαη ηεξφο φπσο καξηπξνχλ γΫξνληεο ηνπ ρσξηνχ… 

 «Γηα λα πάεη θαιά ε ρξνληά, πξέπεη λα γίλεη θαιφ θαξλαβάιη!»  

…απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ, ε λΫα γεληΪ απνηειεέ ηνλ ζπλερηζηά ηεο αμέαο απηάο θαη 

νκνινγψ φηη ηελ ππνζηεξέδεη επΪμηα. άκεξα μερσξηζηά ζΫζε ζηελ θαξδέα ησλ 

νρηλψλ θαηΫρνπλ ην θαξλαβΪιη θαη ε γηνξηά ησλ 12 Απνζηφισλ πνπ 

παξνπζηΪζηεθαλ εθηελΫζηαηα ζην Ά θαη ΄Β κΫξνο αληέζηνηρα. Σν γεγνλφο απηφ δε 

ζεκαέλεη φηη δελ δεέρλνπλ ηελ απαξαέηεηε επιΪβεηα ζηελ ηΫιεζε ησλ ππνινέπσλ 

εζέκσλ.  Ζ αιάζεηα εέλαη πσο Ϋλα  απφ ηα  Ϋζηκα Ϋρεη αηνλάζεη θαη έζσο Ϋρεη εθιεέςεη. 

Σν Ϋζηκν απηφ εέλαη ην «ΜαληνπθΪξη», γλσζηφ θαη σο ην Ϋζηκν ηνπ  «Κιεέδσλα» πνπ 

δηθαηνινγεκΫλα ιφγν θαη ηεο γεληθφηεξεο αιιαγάο ζηελ θνηλσλέα δελ ηαηξηΪδεη πιΫνλ 

ζηε λΫα γεληΪ πνπ Ϋρεη απειεπζεξσζεέ θαη ζεσξψ πψο εέλαη κηα θπζηθά εμΫιημε.  

πγγελά, φπσο εέδακε, Ϋζηκα παξνπζηΪδνληαη    θπξέσο ζε πεξηνρΫο ηνπ 

Διιαδηθνχ ρψξνπ ,εθηφο απφ ηελ πεξέπησζε «Kukeri» ζηε Βνπιγαξέα. Οη   νρηλνέ 

θαηαθεχγνπλ ζηηο γχξν βαιθαληθΫο ρψξεο γηα ηελ αλεχξεζε παιαηψλ θνπδνπληψλ , 

γηαηέ γλσξέδνπλ απφ ηνπο γεξνληφηεξνπο  φηη ππΪξρνπλ εθεέ. Σν γεγνλφο απηφ 

καξηπξΪ έζσο παξαπιάζηα Ϋζηκα λα ππάξραλ ζην παξειζφλ θαη ζε Ϊιιεο βαιθαληθΫο 

ρψξεο, παξφκνηα κε ην νρηλφ ΚαξλαβΪιη, πνπ έζσο Ϋρνπλ εθιεέςεη. 

ηελ ΔιιΪδα παξαπιάζηα Ϋζηκα ηεο πεξηφδνπ ηνπ θαξλαβαιηνχ παξαηεξνχκε 

φπσο εέδακε ζηελ πεξηνρά ηεο Ρνδφπεο ζηα ρσξηΪ Μαπξνιεχθε ,Μειέθε, θαη 

Μεζνρψξη νπνχ ην Ϋζηκν Ϋρεη επέζεο γνληκηθφ ραξαθηάξα φπσο θαη ζην νρφ Ϊιια 

έζσο πεξηζζφηεξν δξακαηνπνηεκΫλν θαη ζεαηξηθφ κε ιηγφηεξα  θνηλΪ ζηνηρεέα ζε 

ελδπκαζέα , αθνχ νη θνπδνπλνθφξνη ζηε Ρνδφπε θνξνχλ ιηγφηεξα θαη κηθξφηεξα 

θνπδνχληα , ε ελδπκαζέα ηνπο δελ εέλαη νιφζσκε θαη δελ ππΪξρεη θΪιπςε ζην θεθΪιη 

θαη ζην πξφζσπν ηνπ θαξλαβαιηζηά. 

Σν δεχηεξν θαηΪ αχμνπζα ζεηξΪ πην ζπγγεληθφ δξψκελν εέλαη νη Μσκφγεξνη 

πνπ ζπλαληΪ θαλεέο ζηε ΚαζηνξηΪ θαη ηελ ΚνδΪλε, Ϋζηκν θαη απηφ δξακαηνπνηεκΫλν, 

κε αλαπαξΪζηαζε παξσδέαο γΪκνπ φπσο θαη ζην νρφ θαη κε ζέαζν ηειεζηψλ πνπ 

πξνζπαζνχλ λα πξνθαιΫζνπλ ην γΫιην  κε απηνζρεδηαζκνχο θαη κηκεηηθΫο πξΪμεηο. 



68 

 

Όζνλ αθνξΪ ηηο θνξεζηΫο ππΪξρνπλ αξθεηΫο δηαθνξΫο κε ηα θαξλαβΪιηα ηνπ νρνχ,  

αθνχ ππΪξρνπλ δΫξκαηα πνπ θαιχπηνπλ ην θεθΪιη  θαη φρη θΪηη ζρεηηθφ κε ην νρηλφ 

«θαιπΪθη», ηα θνπδνχληα ηνπο εέλαη ιηγφηεξα θαη θπξέσο κπξνχηδηλα ,ηα ιεγφκελα 

«κπαηΪιηα». Γελ ππΪξρεη ζπλνρά ζηνλ άρν αληέζεηα κε ην νρηλφ θαξλαβΪιη νπνχ ηα 

θνπδνχληα πνπ θνξΪ ν θαξλαβαιηζηάο  Ϋρνπλ ηαηξηαζηνχο ηφλνπο κεηαμχ ηνπο θαη 

ππΪξρεη Ϋλα κφλν κπξνχηδηλν θνπδνχλη ζην πέζσ κΫξνο ελψ ηα ππφινηπα θνπδνχληα 

εέλαη ρΪιθηλα θαη ζην ζχλνιν ηνπο πΪληα πΫληε. 

Σν Ϋζηκν πνπ παξνπζηΪδεη ηηο πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο κε ην θαξλαβΪιη ηνπ 

νρνχ, εέλαη νη ΑξΪπεδεο ηεο ΓξΪκαο, θαζψο εέλαη θαη απηφ θαζαξΪ γνληκηθφ 

δξψκελν, κε Γηνλπζηαθφ ραξαθηάξα, κε ηξέα ρΪιθηλα θνπδνχληα, κε παξαπιάζηεο 

θνξεζηΫο απφ δΫξκαηα δψσλ ζε φιν ην ζψκα θαη κηα πςέθνξθε πξνζσπέδα απφ 

γηδνπξνβηΪ, πνπ δέλεη χςνο ζηνλ θαξλαβαιηζηά φπσο θαη ην νρηλφ «θαιπΪθη».  

Σν δεχηεξν κεγαιχηεξν πνιηηηζηηθφ δξψκελν ηνπ νρνχ φπσο εέδακε, εέλαη ε 

παξαδνζηαθά πΪιε νρνχ, γλσζηά θαη σο πΪιε κε ιΪδη ά πΪιε ππνηαγάο. Παξφκνηα 

Ϋζηκα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, αιιΪ κε κηθξφηεξε Ϋθηαζε, ζπλαληΪ θαλεέο ζηηο Ϋξξεο 

θαη ζε πεξηνρΫο ηεο ΘξΪθεο. ηα ΒαιθΪληα παξνπζηΪδεηαη ζε πνιιΫο πφιεηο ηεο 

Βνπιγαξέαο, ηεο Αιβαλέαο, ηεο Π.Γ.Γ.Μ θαη ηεο Σνπξθέαο, κε κεγαιχηεξε ηε 

δηνξγΪλσζε «ΚηξπηλΪξ», πνπ δηεμΪγεηαη ζηελ Αλδξηαλνχπνιε. Σελ ηζηνξηθά 

πξνΫιεπζε ηεο πΪιεο δηεθδηθνχλ νη Σνχξθνη θαη νη Βνχιγαξνη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

φκσο, ην Ϋζηκν απηφ Ϋρεη ηηο ξέδεο ηνπ ζηελ ειιελνξσκατθά πΪιε, πνπ παξνπζηΪδεηαη 

πνιιΪ ρξφληα πξηλ θαη κε δηΪθνξεο πξνζκέμεηο απΫθηεζε ηε ζεκεξηλά ηεο κνξθά. Οη 

νκνηφηεηεο ηεο πΪιεο αλΪκεζα ζηελ Σνπξθέα (ΚηξπηλΪξ) θαη ηελ ΔιιΪδα (νρφο), 

εέλαη πνιιΫο. ΑξρηθΪ, νη ιΫμεηο «θηνπζπΫηηα» θαη «περιηβΪλεδεο», ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ θνηλνχ. Σα φξγαλα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο παιαηζηΫο, νη ραηξεηηζκνέ πνπ θΪλνπλ 

νη ηειεπηαένη, πξηλ ηελ πΪιε, κπαέλνληαο ζην αιψλη, ην Ϊιεηκκα κε ιΪδη θαη πνιιΪ 

Ϊιια ζηνηρεέα φπσο εέδακε, καξηπξνχλ ηηο πΪκπνιιεο νκνηφηεηεο. έγνπξα ε Ϋθηαζε 

ηνπ πξσηαζιάκαηνο ΚηξπηλΪξ, εέλαη ζπγθξηηηθΪ πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ πΪιε ηνπ 

νρνχ, πνπ ελψ δελ πζηεξεέ ζε ηέπνηα Ϋλαληη ηεο Σνπξθηθάο, δελ Ϋρεη απνθηάζεη ηελ 

Ϋθηαζε πνπ ζα κπνξνχζε.  

ηελ εξγαζέα απηά πξνζπαζάζακε επέζεο λα παξνπζηΪζνπκε δηΪθνξεο φςεηο 

ηεο θνηλσλέαο, ηεο νηθνλνκέαο θαη ηεο γιψζζαο ζηνλ νρφ. Όπσο θαη ζε θΪζε Ϊιιε 

θνηλσλέα ηα ηξέα απηΪ ζηνηρεέα αιιεινζπκπιΫθνληαη θαη επηδξνχλ ην Ϋλα ζην Ϊιιν. 

·ηζη, εέδακε αξρηθΪ φηη ν νρφο άηαλ Ϋλα θαηΪ βΪζε ρξηζηηαληθφ ρσξηφ φπνπ φκσο ε 

ειιεληθά γιψζζα ζπλδεφηαλ κε Ϋλα πςειφηεξν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ζηΪηνπο, 
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αθνχ άηαλ ε γιψζζα εθεέλεο ηεο θνηλσληθάο νκΪδαο πνπ Ϋιεγρε ηνλ νρφ νηθνλνκηθΪ 

αιιΪ ζε θΪπνην βαζκφ θαη πνιηηηθνθνηλσληθΪ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηα πινχζηα κΫιε ηεο 

κνπζνπικαληθάο θνηλφηεηαο, πνπ άηαλ ηνπξθφθσλε. Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ, ε 

ρξηζηηαληθά αιιΪ «βνπιγαξφθσλε» (=ζιαβφθσλε) νκΪδα ηνπ πιεζπζκνχ εέρε πνιχ 

ρακειφηεξα εηζνδάκαηα θαη απνιΪκβαλε Ϋλα ρακειφηεξν νηθνλνκηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ επέπεδν. Σν ζπκπΫξαζκα απηφ θαηΪ ηελ Ϊπνςε κνπ απνηειεέ ζηελ 

νπζέα πξντφλ ηεο βνπιγαξηθάο πξνπαγΪλδαο απφ ηελ νπνέα επεξεαζκΫλνη νξηζκΫλνη 

ζπγγξαθεέο κειεηψληαο απνζπαζκαηηθΪ ρξνληθΪ πιαέζηα θαηαιάγνπλ ζην 

ζπκπΫξαζκα, πσο ζιαβφθσλνη θαη ειιελφθσλνη δηαρσξέδνληαλ νηθνλνκηθΪ θαη 

ηαμηθΪ, ην νπνέν ζεσξψ ιαλζαζκΫλε Ϊπνςε. Απηφ φκσο δε ζάκαηλε πσο ν πιεζπζκφο 

ρακειψλ εηζνδεκΪησλ δε γλψξηδε θαη δελ νκηινχζε ηα ειιεληθΪ ά ην αληέζεην. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζην ζχλνιφ ηνπ  ν πιεζπζκφο ηνπ νρνχ κΫρξη θαη ηελ πξνζΪξηεζε 

ηεο πεξηνράο ζην λενειιεληθφ θξΪηνο γλψξηδε θαη κηινχζε ειιεληθΪ αιιΪ κεγΪιν 

πνζνζηφ ησλ θαηνέθσλ κηινχζε θαη ηε ηνπξθηθά θαη ηε ζιαβηθά δηΪιεθην. Σν  

γεγνλφο απηφ δηθαηνινγεέηαη απφ ηελ ζΫζε ηελ νπνέα εέρε θαηαθηάζεη ν νρφο σο 

ζηαπξνδξφκη ησλ εκπνξηθψλ δξφκσλ πνπ Ϋλσλαλ ηελ Σνπξθέα θαη ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε κε φιε ηε βαιθαληθά ρεξζφλεζν. ΣΫινο, ζχκθσλα κε Ϋξεπλα 

ηαπηνπνέεζεο ηνπ D.N.A. θαηνέθσλ ηεο πεξηνράο ηα απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ πσο  θαηΪ 

βΪζε νη νκνηφηεηεο εέλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο κε αξραένπο Ρσκαένπο, αξραένπο 

·ιιελεο θαη Βπδαληηλνχο παξΪ κε ζιαβηθΪ  θαη ηνχξθηθα θχια. 

Ζ θαηΪζηαζε κεηαβιάζεθε ζεκαληηθΪ σο απνηΫιεζκα ησλ εμειέμεσλ πνπ 

ζπλΫβεζαλ ζηε Μαθεδνλέα θαη ζηνλ επξχηεξν βαιθαληθφ ρψξν ζηηο αξρΫο ηνπ 20νπ 

αηψλα, φηαλ απμΪλνληαη νη εζληθηζηηθνέ αληαγσληζκνέ ζηα ΒαιθΪληα. ·ηζη, σο 

απνηΫιεζκα ησλ πνιηηηθψλ θαη πνιεκηθψλ ζπκβΪλησλ ησλ δχν πξψησλ δεθαεηηψλ 

απηνχ ηνπ αηψλα, ε Σνπξθηθά παχεη λα απνηειεέ ηε κεηξηθά γιψζζα θΪπνησλ 

θαηνέθσλ ηνπ νρνχ, αθνχ νη ηνπξθφθσλνη κεηαθηλνχληαη ζηελ Σνπξθέα ζηα πιαέζηα 

ηεο αληαιιαγάο ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ νη «βνπιγαξφθσλνη», αλ θαη φπσο θαέλεηαη 

ρσξέο λα Ϋρνπλ  βνπιγαξηθά εζληθά ζπλεέδεζε, αληηκεησπέδνληαη σο απεηιά απφ ην 

ειιεληθφ θξΪηνο θαη πθέζηαληαη θπξψζεηο γηα ηε δεκφζηα ρξάζε ηεο κεηξηθάο ηνπο 

γιψζζαο, θΪηη πνπ εέλαη ινγηθφ λα νδεγάζεη ζηελ ππνρψξεζε ηεο ηειεπηαέαο, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ην γεγνλφο φηη, κεηΪ θαη ηελ ελζσκΪησζε ζην ειιεληθφ θξΪηνο θαη 

ηελ απνρψξεζε ηνπ ηνπξθφθσλνπ ζηνηρεένπ, ε Διιεληθά (πνπ, κεηαμχ Ϊιισλ, 

ππνζηεξέδεηαη θαη απφ ηε ζρνιηθά εθπαέδεπζε ζηνλ νρφ άδε απφ ηελ επνρά ηεο 

Σνπξθνθξαηέαο, ζε αληέζεζε κε ηα «βνπιγΪξηθα», πνπ νη θνξεέο ηνπο θαη λα εέραλ 
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ρξφλν λα παξαθνινπζάζνπλ καζάκαηα ζηε γιψζζα ηνπο, δελ ππάξρε ην αλΪινγν 

ζρνιεέν) κΫλεη ρσξέο αληαγσληζηά φζνλ αθνξΪ ην πνηα γιψζζα παξΫρεη θαιχηεξεο 

επθαηξέεο γηα νηθνλνκηθνθνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά εμΫιημε. Γεληθφηεξα, κε ηελ 

Ϊθημε ζηελ πεξηνρά, εμαηηέαο ηνπ πξνζθπγηθνχ ξεχκαηνο, επηπιΫνλ ειιελφθσλσλ 

πιεζπζκψλ ε ειιελνθσλέα Ϋπαςε λα απνηειεέ βαζηθφ δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε 

επέπεδν επαγγΫικαηνο ά νηθνλνκηθάο θαηΪζηαζεο. 

·λα Ϊιιν θνηλσληθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εέδακε λα ζπλδΫεηαη κε ηελ 

νηθνλνκέα ζηνλ νρφ εέλαη ην θχιν, θαζψο εέδακε φηη ηνπιΪρηζηνλ κΫρξη θαη ηε 

δεθαεηέα ηνπ ‟80 ππάξραλ ζΫζεηο εξγαζέαο πνπ πξννξέδνληαλ απνθιεηζηηθΪ γηα 

γπλαέθεο, ζηηο βηνκεραλέεο ά βηνηερλέεο παξαγσγάο ελδπκΪησλ. ΜΪιηζηα, εέδακε φηη 

ζε αξθεηΫο πεξηπηψζεηο ην αλ κηα γπλαέθα ζα απαζρνινχηαλ εληφο ά εθηφο ζπηηηνχ 

θαζνξηδφηαλ απφ ην ζηΪηνπο ηεο σο Ϋγγακεο ά φρη, θΪηη πνπ ζε θακηΪ πεξέπησζε δελ 

έζρπε γηα ηνπο Ϊληξεο. 

εκαληηθφ ξφιν ζε αιιαγΫο φζνλ αθνξΪ ηελ νηθνλνκέα θαη ηα επαγγΫικαηα 

ζηνλ νρφ Ϋπαημε ν Β‟ Π.Π. Δέδακε φηη πξηλ απφ απηφλ θπξηαξρνχζε κηα ηΪμε 

πινχζησλ εκπφξσλ θαη γαηνθηεκφλσλ, πνπ Ϋιεγρε, κεηαμχ Ϊιισλ, θαη ην 

θαπλεκπφξην ηεο πεξηνράο, ζην νπνέν ν νρφο θαηεέρε θεληξηθά ζΫζε ζε επέπεδν ηφζν 

πξσηνγελνχο φζν θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγάο. ΜεηαπνιεκηθΪ αλαδεέρζεθε κηα 

κεζαέα θπξέαξρε ηΪμε πνπ ηα κΫιε ηεο δελ άηαλ πηα κφλν νη γφλνη ησλ πινχζησλ 

θαπλεκπφξσλ. Σψξα πηα ε δηΪθξηζε γηλφηαλ κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ ά «ησλ 

αλζξψπσλ ηεο αγνξΪο» θαη εθεέλσλ πνπ δνπλ απφ ηε γε (αγξφηεο θαη βνζθνέ). 

πλάζσο νη εππνξφηεξεο νηθνγΫλεηεο εέλαη απηΫο ησλ εκπφξσλ, απηψλ πνπ δηεπζχλνπλ 

κηθξΫο παξαγσγηθΫο επηρεηξάζεηο θαη εθεέλσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο νδηθΫο 

κεηαθνξΫο. Απηά ε δηΪθξηζε δελ εέλαη ηφζν ζαθάο επεηδά εέλαη πηα πνιιΫο νη 

νηθνγελεηαθΫο νκΪδεο πνπ ηα κΫιε ηνπο δελ αζρνινχληαη κφλν κε ηε γε ά κφλν κε ηα 

επαγγΫικαηα «ηεο αγνξΪο».  

Όζνλ αθνξΪ ηελ νηθνλνκηθά αλΪπηπμε, πξΫπεη λα ζεκεησζεέ ε κεγΪιε 

πξνζθνξΪ φισλ φζσλ δηεηΫιεζαλ Γάκαξρνη νρνχ νη νπνένη πξφζθεξαλ φινη ηνπο ην 

κΫγηζην δπλαηφ γηα ηνλ ηφπν σο πξνο ηελ αλΪπηπμε ηεο πεξηνράο θαη ηελ βειηέσζε 

ηνπ βηνηηθνχ επηπΫδνπ ησλ θαηνέθσλ. Χζηφζν, νη πξνζπΪζεηεο πνπ γέλνληαη ζάκεξα 

ζηνλ ηνκΫα απηφ  εέλαη σο επέ ην πιεέζησλ  πξντφλ αηνκηθάο πξσηνβνπιέαο θαηνέθσλ 

ηεο πεξηνράο.  

Ηδηαέηεξα  ζηελ παξαγσγά θαη επεμεξγαζέα θαπλψλ, εέδακε ηνλ νρφ λα παέδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπλδηθαιηζηηθά νξγΪλσζε ησλ θαπλεξγαηψλ θαη ζηνπο 
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εξγαηηθνχο αγψλεο, θΪηη πνπ ζέγνπξα ζρεηέδεηαη κε ην γεγνλφο φηη Ϋρνληαο εμειηρζεέ 

ζε Ϋλα ζεκαληηθφ θΫληξν δεπηεξνγελνχο παξαγσγάο, δεκηνπξγνχζε δπλαηφηεηεο θαη 

πξνζδνθέεο ζηνπο κελ θαπλΫκπνξνπο γηα κεγαιχηεξα θΫξδε κΫζσ ηεο ρεηξνηΫξεπζεο 

ησλ ζπλζεθψλ εξγαζέαο ά ηεο ζπκπέεζεο ησλ κηζζψλ, ζηνπο δε θαπλεξγΪηεο ιφγσ 

ηνπ κεγΪινπ αξηζκνχ ηνπο, ηε δπλαηφηεηα καδηθφηεξσλ θαη καρεηηθφηεξσλ 

δηεθδηθάζεσλ. άκεξα ε δπλαηά απηά παξαγσγηθά θαη κεηαπνηεηηθά  νκΪδα Ϋρεη 

απνδπλακσζεέ πιάξσο ιφγσ Δπξσπατθψλ θνηλνηηθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ νδάγεζαλ 

φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ε ελαζρφιεζε ηνπο άηαλ γχξν απφ ηνλ θαπλφ λα 

ηα παξαηάζνπλ θαη λα ζηξαθνχλ ζε Ϊιιεο  θαιιηΫξγεηεο αιιΪ θαη πξνο ηελ 

θηελνηξνθέα. Γεληθφηεξα φκσο δελ ππΪξρεη πιΫνλ κηα νπζηαζηηθά ζπλεξγαζέα κΫζσ 

ζπιιφγσλ θαη ζσκαηέσλ φπσο ππάξρε παιαηφηεξα, ζάκεξα, ν θΪζε παξαγσγφο θαη ν 

θΪζε Ϋκπνξνο ιεηηνπξγεέ απηφλνκα θαη  απηφ δελ ηνλ βνεζΪ ζηελ επέηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ θαη δελ ηνπ αλνέγεη λΫνπο νξέδνληεο θαη λΫεο πξννπηηθΫο, γεγνλφο πνπ 

επθνιφηεξα ζα πξνΫθππηε κΫζα απφ ηε ζπλεξγαζέα θαη ηελ απφ θνηλνχ πξνζπΪζεηα. 

 εκαληηθφ ινηπφλ γηα ην κΫιινλ ζα άηαλ ε εθαξκνγά ελφο ζπληερληαθνχ 

παξαγσγηθνχ θαη εκπνξηθνχ κνληΫινπ αλΪπηπμεο κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνέεζε ηεο 

παξαγσγάο, ηελ ζπλνιηθά θαη ζπιινγηθά πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ γηα ηελ επέηεπμε 

λΫσλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ κε κεγαιχηεξεο επηρεηξάζεηο ζηελ ΔιιΪδα αιιΪ θαη ζην 

εμσηεξηθφ. ·ηζη κφλν ζα κπνξΫζνπλ λα πνξεπηνχλ επηηπρεκΫλα  ζην κΫιινλ νη 

ζεκεξηλνέ παξαγσγνέ θξνχησλ, νη γεσξγνέ, νη Ϋκπνξνη, νη βηνηΫρλεο αιιΪ θαη ε πην 

δπλαηά νκΪδα παξαγσγψλ ζάκεξα ζην νρφ νη θηελνηξφθνη θαη θαη‟ επΫθηαζε νη 

κεηαπνηεηηθΫο κνλΪδεο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. 

Όζνλ  αθνξΪ ηνλ βαιθαληθφ ά καθεδνληθφ ραξαθηάξα ηνπ νρνχ, απηφο 

ζέγνπξα ππΫζηε θΪπνηεο αιιαγΫο κε ην πΫξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ηδηαέηεξα κε ηελ 

ππνρψξεζε ησλ ζιαβηθψλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ. Γηαηεξνχληαη  

αθφκα θΪπνηα ζεκαληηθΪ ζηνηρεέα ζε επέπεδν παξαδφζεσλ θαη γιψζζαο. Σα ζηνηρεέα 

απηΪ θπξέσο γηα ηνπο θαηνέθνπο δεκηνπξγνχλ κηα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά εκπεηξέα 

πνπ ραξαθηεξέδεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ λενειιεληθψλ, ζιαβηθψλ, αξραηνειιεληθψλ, 

ειιελνξσκατθψλ θαη ηνπξθηθψλ ζηνηρεέσλ, ηα νπνέα ζέγνπξα απνηεινχλ Ϋλα βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ζπλφινπ.  

ΣΫινο παξΪ ηηο ζπλερεέο πξνζπΪζεηεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ λα αλαπηχμνπλ φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηα Ϋζηκα θαη λα δηαηεξάζνπλ  ηα ραξαθηεξηζηηθΪ  ηεο 

ζπλνιηθάο δηαιΫθηνπ ,(αθνχ ζηελ νπζέα θαηΫιεμε λα εέλαη κηα ηνπηθά λενειιεληθά 

δηΪιεθηνο κε δηΪθνξεο πξνζκέμεηο), ιφγσ κηαο γεληθφηεξεο θξαηηθάο, ζπγθεληξσηηθάο 
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πνιηηηθάο, πνπ αληέ λα δέλεη ψζεζε ζε ηΫηνηνπ εέδνπο δξΪζεηο, λα δηαηεξεζνχλ, λα 

γέλνπλ πεξηζζφηεξν γλσζηΫο θαη λα βνεζάζνπλ ηελ ηνπηθά θνηλσλέα λα αλαπηπρζεέ 

πνιηηηζκηθΪ αιιΪ θαη νηθνλνκηθΪ, πεηπραέλεη αθξηβψο ην αληέζεην. Δηδηθφηεξα ε 

απνξξφθεζε ηνπ Γάκνπ νρνχ απφ ηνλ επξχηεξν θαιιηθξαηηθφ δάκν ΛαγθαδΪ 

ζέγνπξα Ϋρεη επηθΫξεη δπζΪξεζηα απνηειΫζκαηα θαη ζπλερέδεη λα απνκνλψλεη ηελ 

πεξηνρά παξΪ ηηο κεγΪιεο πξνζπΪζεηεο ηνπ λΫνπ δεκΪξρνπ ΛαγθαδΪ ΗσΪλλε 

ΚαξαγηΪλλε θαη ηεο αληηδεκΪξρνπ Υξχζα Ϊκνπ πνπ θαηΪγεηαη απφ ηνλ νρφ πνπ 

πξνζπαζνχλ γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ γηα ηνλ νρφ θαη ηνπο θαηνέθνπο ηνπ. Απηφ 

νθεέιεηε θπξέσο ζηελ αλνκνηνγΫλεηα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο πεξηνράο ηνπ νρνχ ζε 

ζρΫζε κε ηελ ππφινηπε πεξηνρά ΛαγθαδΪ πνπ ζπγθεληξψλεη θνηλΪ ραξαθηεξηζηηθΪ. 

Παξ‟ φια απηΪ, γέλεηαη κηα ζπλνιηθά πξνζπΪζεηα απφ ηνπο θαηνέθνπο, ηνπο θνξεέο 

θαη φζνπο θαηΪγνληαη απφ ηελ πεξηνρά ηνπ νρνχ, κε ζθνπφ ηε δηαηάξεζε ησλ 

εζέκσλ, ησλ παξαδφζεσλ θαη ηεο ηνπηθάο γιψζζαο.  
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ζηνηρεέα απφ επηζθΫςεηο ηνπ ζηελ πφιε ηεο Αλδξηαλνχπνιεο ηα Ϋηε 2010 θαη 2011. 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 24 ΠεξηθνξΪ ηεο Σνπξθηθάο ζεκαέαο θαηΪ ηελ ηειεηά Ϋλαξμεο . 

Απφ ην πξνζσπηθφ αξρεέν ηνπ πξψελ   Γάκαξρνπ  νρνχ Μαξγαξέηε ΔπΪγγεινπ. 

Δηθφλεο θ ζηνηρεέα απφ επηζθΫςεηο ηνπ ζηελ πφιε ηεο Αλδξηαλνχπνιεο ηα Ϋηε 2010 

θαη 2011 

 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 25 Φσηνγξαθέεο  παιαηφηεξσλ πξσηαζιεηψλ (θνξΪλε ηε ρξπζά 

δψλε κφλν απηνέ πνπ Ϋρνπλ ζηεθηεέ ληθεηΫο ηξεηο θνξΫο.) Απφ ην πξνζσπηθφ αξρεέν 

ηνπ πξψελ   Γάκαξρνπ  νρνχ Μαξγαξέηε ΔπΪγγεινπ. Δηθφλεο θ ζηνηρεέα απφ 

επηζθΫςεηο ηνπ ζηελ πφιε ηεο Αλδξηαλνχπνιεο ηα Ϋηε 2010 θαη 2011 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 26 Ο ΑγΪο κε ηελ θέηξηλε ελδπκαζέα θαη ηε ρξπζά δψλε θαη δέπια 

ηνπ ν  Recep Tayyip Erdoğan ζηελ ηειεηά Ϋλαξμεο .Απφ ην πξνζσπηθφ αξρεέν  ηνπ 

πξψελ   Γάκαξρνπ  νρνχ Μαξγαξέηε ΔπΪγγεινπ. Δηθφλεο θ ζηνηρεέα απφ επηζθΫςεηο 

ηνπ ζηελ πφιε ηεο Αλδξηαλνχπνιεο ηα Ϋηε 2010 θαη 2011 

 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΔ 27,28 Πχιε ηεο ηνπνζεζέαο ησλ αγψλσλ 649ν  θαη 650ν  

ΠξσηΪζιεκα ΚηξπηλΪξ ην 2010 θαη 2011 αληέζηνηρα . Απφ ην πξνζσπηθφ αξρεέν ηνπ 

πξψελ   Γάκαξρνπ  νρνχ Μαξγαξέηε ΔπΪγγεινπ. Δηθφλεο θ ζηνηρεέα απφ επηζθΫςεηο 

ηνπ ζηελ πφιε ηεο Αλδξηαλνχπνιεο ηα Ϋηε 2010 θαη 2011 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 29 «ΚΟΤΓΟΤΝΑΣΟΗ» ΣΖ ΝΑΞΟ ΠΖΓΖ stoxos.gr 

 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 30 ΚΟΤΓΟΤΝΟΦΟΡΟ ΝΑΞΟ. ΠΖΓΖ ΑΠΟ  ΠΔΛΑΓΗΑ 

ΠΑΡΣΑΛΗ anagnostirio.gr 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 31 ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΡΥΑΗΑ ΒΗΑΛΣΗΑ . ΠΖΓΖ visaltia.blogspot.gr 

 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 32 ΥΑΡΣΖ ΟΥΟΤ ΠΖΓΖ a.akamaihd.net 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 33 ΥΑΡΣΖ ΟΥΟΤ ΜΔ ΟΝΟΜΑΣΑ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΠΖΓΖ 

a.akamaihd.net 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 34 ΥΑΡΣΖ ΟΥΟΤ ΜΔ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΠΔΡΗΟΥΖ. ΠΖΓΖ 

a.akamaihd.net 

 

 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 35 ΥΑΡΣΖ ΟΥΟΤ .ΠΖΓΖ a.akamaihd.net 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 36 ΚΟΤΓΟΤΝΟΦΟΡΟΗ ΟΥΟΤ Δ ΠΔΣΡΗΝΟ ΟΚΑΚΗ.  ΠΖΓΖ 

pamebolta.gr 

 

 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 37 ΚΟΤΓΟΤΝΟΦΟΡΟΗ ΟΥΟΤ ΣΖΝ ΠΛΑΣΔΗΑ . ΠΖΓΖ 

newsbeast.gr 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 38 ΚΟΤΓΟΤΝΟΦΟΡΟΗ ΟΥΟΤ  ΣΖΝ ΠΛΑΣΔΗΑ . ΠΖΓΖ 

lagadas.net 

 

 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 38 ΚΑΛΠΑΚΗ-ΜΑΝΗΚΔΣΗΑ-ΕΧΝΑΡΗ-ΑΡΠΑ  ΟΥΟΤ 

ΠΖΓΖ lagadas.net 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 39 ΠΑΡΔΛΑΖ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΣΧΝ ΟΥΟΤ. ΠΖΓΖ lagadas.net 

 

 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 40 ΠΡΟΛΖΖ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ 2014. ΠΖΓΖ lagadas.net 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 41 ΝΟΜΗΜΑ ΠΟΤ ΑΠΔΗΚΟΝΗΕΔΗ ΣΟ ΘΔΟ ΓΗΟΝΤΟ 6
ν
΅ -1

ν
΅ 

ΑΗΧΝΑ Π.Υ. ΒΡΔΘΖΚΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΥΟΤ . ΠΖΓΖ akamahd.net 

 

 

   

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 42 ΝΟΜΗΜΑ ΠΟΤ ΑΠΔΗΚΟΝΗΕΔΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΤΟ 

ΠΛΔΤΡΔ. ΑΜΦΗΠΟΛΗ ΔΠΗ ΣΗΒΔΡΗΟΤ (14-36 Μ. Υ.)ΔΜΠΡΟΘΟΣΤΠΟ: 

ΑΚΣΗΝΟΣΔΦΖ ΚΔΦΑΛΖ ΣΟΤ ΣΗΒΔΡΗΟΤ ΠΡΟ ΣΑ ΓΔΞΗΑ. ΠΖΓΖ 

LAGADAS.BLOGSPOT.COM 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 43 Ο «ΥΟΡΟ» - ΥΔΡΔΣΗΜΟ ΣΟΝ ΠΑΛΑΗΣΧΝ ΣΟ 

ΑΛΧΝΗ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΟΤΝ ΟΗ ΑΓΧΝΔ ΠΑΛΖ ΣΟ ΟΥΟ ΠΖΓΖ 

3.bp.blogspot.com 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 44 «ΜΠΑΣΑΛΗ» ΟΥΟΤ ΠΖΓΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 45 ΔΗΡΑ ΚΟΤΓΟΤΝΗΧΝ  «ΝΣΟΤΕΗΝΑ» ΠΖΓΖ 

4.bp.blogspot.com 

 

 

ΦΩΣΟΓΑΦΙΑ 46 Ο ΓΡΟΜΟ ΝΗΓΡΗΣΑ - ΟΥΟΤ ΜΔΧ ΓΚΟΛΗΑΜΑ 

ΡΗΑΚΑ. ΠΖΓΖ VISALTIS.NET 
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ΦΩΣΟΓΑΦΙΑ 47.  ΥΪξηεο πφιεο Razlog ηεο Βνπιγαξέαο . 

 

 

 

 
 

ΦΩΣΟΓΑΦΙΑ 47.  ΥΪξηεο Νηγξέηαο –εξξψλ . 
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ΦΩΣΟΓΑΦΙΑ 47.  ΥΪξηεο Καησ Βπξζέλε(κπιΫ βΫινο) / νξεηλά Ρνδφπε 

 

 

 

 

  
ΦΩΣΟΓΑΦΙΑ 48. «ΚνπδνπλΪηνη» ΛΫζβνπ. ην λεζέ ηεο ΛΫζβνπ ην Ϋζηκν ησλ 

«ΚνπδνπλΪησλ» ηειεέηαη ζην ρσξηφ Μεζφηνπν, Πεγά.http://2.bp.blogspot.com/ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%92%CF%85%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B7_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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ΦΩΣΟΓΑΦΙΑ 49. ΓΫθπξα γθνπιηΪ καξΪθα. Πεγά http://mosohou.page.tl/ 

 

 

 
Αν ξεκινήσουμε από τον Σοχό για να πάμε στην Νιγπίτα, μέσα από το βουνό, στα όπια α συναντήσουμε την 

πέτπινη γέυυπα 

ΦΩΣΟΓΑΦΙΑ 50. ΓΫθπξα γθνπιηΪ καξΪθα. Αλ μεθηλάζνπκε απφ ηνλ νρφ γηα λα 

πΪκε ζηελ Νηγξέηα, κΫζα απφ ην βνπλφ, ζηα φξηα ησλ λνκψλ ζεζζαινλέθεο θαη 

εξξψλ ζα ζπλαληάζνπκε ηελ πΫηξηλε γΫθπξα. Πεγά http://sohosfm.gr/photogallery  

javascript:;
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10.3 Πίλαθεο 

 

 

 

 

Πίλαθαο 1. Σα πιεζπζκηαθΪ ζηνηρεέα ηεο επαξρέαο νρνχ - ΛαγθαδΪ θαηΪ ην 

δηΪζηεκα 1913-1928 

 

 

Όλνκα 1913 1920 1928 

Αζθφο (Γηαθέληα) 1186 1126 2194 

ΑλνημηΪ 204 193  

ΦηιαδΫιθηνλ (ΓθνπβΫιηδα) 230 247  

Αξεζνχζα (ΜαζιΪξ) 483 748 1065 

Λεπθνχδα (ΚαβΪθη) 164 184  

Βεξηέζθνο (ΜπΫξνβα) 735 1053 1432 

Βφιβε (ΜηθξΪ Μπεζέθηα) 237 371 567 

ΜεγΪιε Βφιβε (ΜεγΪια 

Μπεζέθηα) 

203 342  

ΚπδσληΫο (Ατβαιέθ δεξΫ 

καραιΫ) 

1184 79 29 

Ατηνπινχ 160   

Λνθέζθνο (ΚαξΪ Οκεξιά) 645 208 1157 

Αξεηά (Σζεξλέθ) 85   

Κξχα ΝεξΪ (Κηξκέηο)  1137  

Νηθφπνιηο (ΕΪξνβα)  362 489 

θεπαζηφλ (νχινβνλ) 50 152 964 

Λέκλε (ΛΪληδα) 85 28  

Μαπξνχδα (Μαχξνβνλ) 151 247  

ηεθαλέλα 423 303 561 

νρφο 3570 3498 3942 

Φιακνχξηνλ 1385 1361 829 

Υσξνχδα 16 192 266 
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Πίλαθαο 2. Ζ θαιιηΫξγεηα ηνπ θαπλνχ ζηελ επαξρέα νρνχ ΛαγθαδΪ ην 1928 

 

 

 

Όλνκα ζηξΫκκαηα θαιιηΫξγεηαο θαπλνχ 

Αζθφο (Γηαθέληα) 1618 

ΑλνημηΪ 602 

ΦηιαδΫιθηνλ (ΓθνπβΫιηδα) 751 

Αξεζνχζα (ΜαζιΪξ) 1036 

Λεπθνχδα (ΚαβΪθη) 278 

Βεξηέζθνο (ΜπΫξνβα) 351 

Βφιβε (ΜηθξΪ Μπεζέθηα) 172 

ΜεγΪιε Βφιβε (ΜεγΪια 

Μπεζέθηα) 

6 

ΚπδσληΫο (Ατβαιέθ δεξΫ 

καραιΫ) 

203 

Ατηνπινχ 26 

Λνθέζθνο (ΚαξΪ Οκεξιά) 399 

Αξεηά (Σζεξλέθ) 60 

Κξχα ΝεξΪ (Κηξκέηο) 529 

Νηθφπνιηο (ΕΪξνβα) 489 

θεπαζηφλ (νχινβνλ) 673 

Λέκλε (ΛΪληδα) 71 

Μαπξνχδα (Μαχξνβνλ) 200 

ηεθαλέλα 629 

νρφο 2.505 

Φιακνχξηνλ 290 

Υσξνχδα 71 
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Πίλαθαο 3. Πνιηηηθνχ ρΪξηε λνκνχ Θεζζαινλέθεο κε ηνπο δάκνπο πξηλ 

κεηαηξαπνχλ ζε Καπνδηζηξηαθνχο, κε λνχκεξα . 

 

 

 

Δπξεηάξην Index 

1 - Γάκνο Θεζζαινλέθεο - Thessaloniki (Dimos/Municipality) 

2 - Γάκνο Σξηαλδξέαο - Triandria (Dimos/Municipality) 

3 - Γάκνο Αγένπ Παχινπ - Agios Pavlos (Dimos/Municipality) 

4 - Γάκνο πθεψλ - Sykies (Dimos/Municipality) 

5 - Γάκνο Ακπεινθάπσλ - Ambelokipi (Dimos/Municipality) 

6 - Γάκνο Νεαπφιεσο - Neapoli (Dimos/Municipality) 

7 - Γάκνο Δπφζκνπ - Evosmos (Dimos/Municipality) 

8 - Γάκνο ηαπξνππφιεσο - Stavroupoli (Dimos/Municipality) 

9 - Γάκνο Πνιέρλεο - Polichni (Dimos/Municipality) 

10 - Κνηλφηεηα Πεχθσλ - Pefka (Kinotita/Community) 

11 - Γάκνο Διεπζεξένπ-Κνξδειηνχ - Eleftherio-Kordelio (Dimos/Municipality) 

12 - Γάκνο ΜελεκΫλεο - Menemeni (Dimos/Municipality) 

13 - Γάκνο ΧξαηνθΪζηξνπ - Oreokastro (Dimos/Municipality) 

14 - Κνηλφηεηα Δπθαξπέαο - Efkarpia (Kinotita/Community) 

15 - Γάκνο ΥνξηηΪηε - Chortiatis (Dimos/Municipality) 

16 - Γάκνο Ππιαέαο - Pylea (Dimos/Municipality) 

17 - Γάκνο ΚαιακαξηΪο - Kalamaria (Dimos/Municipality) 

18 - Γάκνο ΠαλνξΪκαηνο - Panorama (Dimos/Municipality) 

19 - Γάκνο ΘΫξκεο - Thermi (Dimos/Municipality) 

20 - Γάκνο Μέθξαο - Mikra (Dimos/Municipality) 

21 - Γάκνο Θεξκατθνχ - Thermaikos (Dimos/Municipality) 

22 - Γάκνο Μεραληψλαο - Michaniona (Dimos/Municipality) 

23 - Γάκνο Δπαλνκάο - Epanomi (Dimos/Municipality) 

24 - Γάκνο Βαζηιηθψλ - Vasilika (Dimos/Municipality) 

25 - Γάκνο Δρεδψξνπ - Echedoros (Dimos/Municipality) 



108 

 

26 - Γάκνο ΥαιΪζηξαο - Chalastra (Dimos/Municipality) 

27 - Γάκνο Αμηνχ - Axios (Dimos/Municipality) 

28 - Γάκνο Υαιθεδφλνο - Chalkidona (Dimos/Municipality) 

29 - Γάκνο Κνπθαιέσλ - Koufalia (Dimos/Municipality) 

30 - Γάκνο Αγένπ Αζαλαζένπ - Agios Athanasios (Dimos/Municipality) 

31 - Γάκνο ΚαιιηζΫαο - Kallithea (Dimos/Municipality) 

32 - Γάκνο Μπγδνλέαο - Mygdonia (Dimos/Municipality) 

33 - Γάκνο Αζζάξνπ - Assiros (Dimos/Municipality) 

34 - Γάκνο ΛαγθαδΪ - Langadas (Dimos/Municipality) 

35 - Γάκνο Βεξηέζθνπ - Vertsikos (Dimos/Municipality) 

36 - Γάκνο ΛαραλΪ - Lachanas (Dimos/Municipality) 

37 - Γάκνο νρνχ - Sochos (Dimos/Municipality) 

38 - Γάκνο Δγλαηέαο - Egnatia (Dimos/Municipality) 

39 - Γάκνο Κνξψλεηαο - Koronia (Dimos/Municipality) 

40 - Γάκνο Καιιηλδνέσλ - Kallindia (Dimos/Municipality) 

41 - Γάκνο Απνιισλέαο - Apollonia (Dimos/Municipality) 

42 - Γάκνο Μαδχηνπ - Madytos (Dimos/Municipality) 

43 - Γάκνο Ρεληέλαο - Rendina (Dimos/Municipality) 

44 - Γάκνο Αγένπ Γεσξγένπ - Agios Georgios (Dimos/Municipality) 

45 - Γάκνο ΑξΫζνπζαο - Arethousa (Dimos/Municipality) 
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Πίλαθαο 4. Μεηαβνιά πιεζπζκνχ νρνχ 1920-2011. 

 

 

 

 

 

 

·ηνο Πιεζπζκφο 

1920 3498 

1928 3694 

1940 4082 

1951 3861 

1971 3459 

1991 3422 

2001 2839 

2011 3109 
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Γηάγξακκα.1 Μεηαβνιά πιεζπζκνχ νρνχ 1920-2011. (δεδνκΫλα πέλαθα 4.) 
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Γηάγξακκα.2 Ζ θαιιηΫξγεηα ηνπ θαπλνχ ζηελ επαξρέα νρνχ ΛαγθαδΪ ην 

1928(δεδνκΫλα πέλαθα 2.) 
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Η καλλιέργεια ηου καπνού ζηην επαρχία οχού Λαγκαδά ηο 1928
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11.Σαηλίεο-Νηνθηκαληέξ 

 

  http://www.youtube.com/watch?v=lzt7q3qTpcI&feature=related 

 (ΠαξΫιαζε θαξλαβαιηψλ νρφο  2/2011) 

 

  http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=InFsqOS3QQ 

( Κνπδνπλνθφξνη αξΪπεδεο & αξθνχδεο ζην νρφ 2/2011) 

 

  http://www.youtube.com/watch?v=DGy8fTAulio&feature=related  

(Κνπδνπλνθφξνη   ηνπ νρνχ ζηε Πιαηεέα ΑξηζηνηΫινπο, 2010) 

 

  http://www.youtube.com/watch?v=4uHPUm2PR2Q   

(νρφο παλεγχξη ησλ 12 απνζηφισλ ζε θσηνγξαθέεο  6/2011 Güreş Havası 

Başpehlivanik) 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=sL8tT0m_xY4 

(Kukeri Day in Varvara. ΖκΫξα ησλ Κνχθεξη ζηε πφιε ΒαξβΪξα ηεο Βνπιγαξέαο 

1/2013) 

 

    https://www.youtube.com/watch?v=5BOkjwatYxk  

(Кукери 1 с.Главиница /      Сираков ТВ .ΖκΫξα  ησλ Κνχθεξη ζηε πφιε ΒαξβΪξα 

ηεο Βνπιγαξέαο 1/2014) 

   

   https://www.youtube.com/watch?v=Ebh6im26tMQ 

 (ΠΪιε ζηε παλεγχξη ησλ 12 απνζηφισλ νρφο 2014 – Σειηθφο) 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=B7du2aicYks 

(ΑΘΖΝΑ 2004 - Σειεηά Λάμεο ελεξγά ζπκκεηνρά νκΪδαο θαξλαβαιηζηψλ ηνπ 

νρνχ 1-4 ιεπηφ) 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=lzt7q3qTpcI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DGy8fTAulio&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4uHPUm2PR2Q
https://www.youtube.com/watch?v=sL8tT0m_xY4
https://www.youtube.com/watch?v=5BOkjwatYxk
https://www.youtube.com/watch?v=Ebh6im26tMQ
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12.Γισζζάξη 

 

12.1. Γισζζάξη Διιεληθό 

ΑβληΪι‟ο =βιΪθαο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηνλ ρνληξνθνκκΫλν Ϊλζξσπν. 

  ΑγγεηΪ = δνρεέα γΪιαθηνο 

αγθαένλ = απνρσξεηάξην ά ηνπαιΫηα. 

Αιψλη = αγσληζηηθφο ρψξνο κε ρνξηΪξη ά ρψκα ζπλάζσο  πεξηθξαγκΫλνο ά 

πεξηνξηζκΫλνο. 

Αξπαινχθ = ην ζΪπην δφληη.  

ΒαηζηληΪ= ζακλψδεο θπηφ κε αγθΪζηα κε πξαζηλφκαπξνπο κηθξνχο θαξπνχο 

βξψζηκνπο. 

ΒΪςα=  πνηθηιέα θξαζνζηΪθπισλ πνπ θαιιηεξγνχζαλ παιηφηεξα ζην νρφ 

θαη πάξε ην φλνκΪ ηεο απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζηαθπιηνχ λα πξνζδέδεη Ϋλα πνιχ Ϋληνλν 

θφθθηλν ρξψκα.  

Βηηηαξέηζα = ν αλεκνζηξφβηινο.  

  ΒνπξιηΪδσ = κπνπξιηΪδσ θαπλφ (πεξλΪσ ζε ζρνηλέ) 

 Βξπζ‟ = πεγΪδσ-πεγά 

Γθαβαιέλα = ην πνληηθνθνχξαδν.  

Γθαδαξηφθ = ηα κεγΪια νπέζζηα.  

ΓθατιΫ = ζθαζέια.  

ΓθαιηαβηΪ = ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηε γινηψδε ζπκπεξηθνξΪ.  

Γθαιηαλέηζα = ε παξαρατδεκΫλε γπλαέθα.  

ΓθαληδΪξ = ην γατδνχξη.  

Γθηνπδηνπιηνχκ =  θξέκα.  

Γθιαληνπηέα = ε πεέλα.  

Γθινπαξέλα = θνινθπζφπηηα.  

Γθινπκνχξαληα = εέλαη ηα Ϊγνπξα ακχγδαια.  

ΓθνπξνππΪιηζηα = ην λενγλφ.  

Γθνπζηηαξέηζθα = ε ζαχξα.  

Γθξαβνχληα = ν ζβψινο απφ θνθθηλφρσκα.  

Γξαηθφο = γξακκΫλνο  

ΓηθΫιιη = ληηθΫι = δέραιν εξγαιεέν πνπ ζθΪβεη ηε γε. 
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ΓηιΪβη = ληηιΪθη = ηζηκπέδα γηα ηα θΪξβνπλα 

ΕακπξαβΫια = πνπ εέλαη ε μεραζηΪξα γπλαέθα.  

ΕαπΫηζηλνπ = ν θνθθαιηΪξεο.  

ΕηΪπθα = ην βαηξΪρη.  

Εέλα = ιΫγεηαη ε κεγΪιε ρξπζφκπγα.  

Ενχκπιηνπο = ν θαθνχηεο.  

Ηηο κηηο = ηέπνηα/ θαζφινπ.  

ΚαθαβΪλ‟ =ν βιΪθαο.  

  ΚαλΪπ = ζπΪγθνο 

ΚαπαληΫι‟ = ν αζάκαληνο Ϊλζξσπνο.  

ΚαπαξηΪ = ε παιηαηδνχξα. 

Κ.Α.Π.Ζ. = θΫληξν αλνηρηάο πξνζηαζέαο  ειηθησκΫλσλ  

ΚΪπθα = ζηαγφλα.  

Καζθαξέθα = ε δαβνιηΪ- θνξντδέα.  

Καθηιέθ‟ = ην κπξέθη.  

ΚΫπηζηα = ε βαζηΪ θνπηΪια.  

Κηνξ Κηνπηνχθ = ν πνιχ κεζπζκΫλνο Ϊλζξσπνο.  

Κηνχλθ‟ = ε πάιηλε ζσιάλα.  

ΚηνπζπΫηη = Ϋλα παληειφλη κΫρξη ηα γφλαηα, θηηαγκΫλν απφ θαηεξγαζκΫλν 

δΫξκα θαηζηθηνχ. 

ΚηξθηλΫδεο = ππΪξρεη ζην νρφ θαη σο επέζεην 

ΚηξθπηλΪξ= κεηαθξΪδεηαη απφ ηα Σνχξθηθα σο νη ζαξΪληα πεγΫο . 

ΚηζπΫηη, = Ϋλα παληειφλη κΫρξη ηα γφλαηα, θηηαγκΫλν απφ θαηεξγαζκΫλν 

δΫξκα θαηζηθηνχ. 

ΚνπθνπξΪληα = ην θφπξαλν.  

ΚνπκπΪθ‟ = ην θαιακπφθη,  

ΚνπκπαιΫηζθα = ην εζσηεξηθφ ηνπ θαιακπνθηνχ.  

Κνπηζθνχδεο= μχια, ζχκβνιν γνληκφηεηαο, ηα θξαηνχλ νη «θνπδνπλΪηνη»  

ζηε ΛΫζβν. 

 ΛΪπηεη = ζνρηλφ ιΪπηηνο = πνιπθαγΪο ζηα αξραέα ειιεληθΪ ην ιΪπηεη 

ζάκαηλε θαηαβξνρζέδεη.  

ΛαηδηΪ = ηα ςΫκαηα.  

ΛνππΪηα = ην καθξχ ζηπιηΪξη ηνπ παξαδνζηαθνχ θνχξλνπ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%B1
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ΜαπξΪθη = πνηθηιέα θξαζνζηΪθπισλ πνπ θαιιηεξγνχζαλ παιηφηεξα ζην νρφ 

θαη πάξε ην φλνκΪ ηεο απφ ην καχξν ρξψκα πνπ απνθηνχζαλ νη ξψγεο  ηνπ κε ηελ 

σξέκαλζε γλσζηφ σο «ληφπην καπξΪθη»  

Μantele  = καληάιη.  

ΜΫξηνπ= ε νλνκαζέα ηνπ νρηλνχ θαξλαβαιηζηά 

ΜΫξηνπ= Μerum = Ϊθξαηνο νέλνο, πξΫπεη λα πάξε ηελ νλνκαζέα ηνπ ν 

ζνρηλφο θαξλαβαιηζηάο πνπ νλνκΪδεηαη σο θαη ζάκεξα κΫξηνπ, δειαδά ν αγλφο θαη 

Ϊμηνο ηηκάο ηνπ ζενχ Γηνλχζνπ (φπσο εέδακε θαη ζην κΫξνο Α).  

ΜηρΪιθ = ν παξαδνζηαθφο πιΪζηεο.  

Μνχξηδηνπο = ν κνπηδνπξσκΫλνο.  

ΜπαξληΪθη = ε πάιηλε ζηΪκλα.  

Μπαρηζέζηα = δψξα, bahsis ιΫμε Πεξζηθάο ξέδαο απ‟φπνπ πξνάιζε ε 

Σνπξθηθά ιΫμε κπαρζηο, απφ ηελ νπνέα κεηΫπεηηα πξνάιζε ε ιΫμε κπαρηζέζη ά 

κπαμέζη πνπ απνδέδεη ηνλ φξν θηινδψξεκα. ηνλ νρφ φκσο απνδέδεη ηνλ φξν δψξν.  

Μπνπκπνχζθα = Ϋλα εέδνο κηθξνχ εληφκνπ.  

ΜπνπλΫια = κεγΪιε πεξνχλα γηα ηελ θνπξηΪ. ΟπζηηΪθα εέλαη ην κεγΪιν 

ζηφκα. 

Μπγδνλέα = λεξφηνπνο θαη θαη' επΫθηαζε εχθνξε γε. 

Νigrita= nigrities = καχξν ρξψκα, απφ φπνπ κπνξεέ λα πάξε ην φλνκΪ ηνπ ην 

ρσξηφ Νηγξέηα.  

Να γθφζηη = επέζθεςε. 

Ν.Δ.Λ.Δ.= λνκαξρηαθά επηηξνπά ιατθάο επηκφξθσζεο  

Νηνπληνχθα = ε κχηε.  

Νηνπκπιεο = ηα θινπξηΪ  

ΝηξηΪκθα = λχζηα.  

ΟΤΝΔΚΟ= Δθπαηδεπηηθά Δπηζηεκνληθά θαη Πνιηηηζηηθά ΟξγΪλσζε ησλ 

ΖλσκΫλσλ Δζλψλ. UNESCO =United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization 

ΠαιΪληδα = ε δπγαξηΪ.  

ΠΪιε κε ιΪδη = yağlı güreş ζηα ΣνπξθηθΪ. 

Παληέηζθα = ην κνλνπΪηη.  

ΠΪπαξηηα = ε θηΫξε.  

ΠαξκΪθηα = μχιηλα θΪγθεια.  

ΠειηΫο = πνιηφο ά πειηφο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%9F
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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ΠεριηβΪλεδεο = άξσεο ,απφ ηελ Πεξζηθά ιΫμε ά pehlevān, πνπ ζεκαέλεη 

"άξσαο" ά "πξσηαζιεηάο" 

ΠεριηβΪλεδεο = παιαηζηΫο. 

Πιαδαλέηζα = ην παγσκΫλν λεξφ ζηνλ δξφκν.  

αιηαλΪηη = ε ηζαρπηληΪ.  

ακνιαδΪο = ζνρηλφ επψλπκν πνπ πξνΫξρεηαη απφ ην ζεζακνιαδΪο, απηφο 

πνπ βγΪδεη ιΪδη απφ ην ζνπζΪκη.  

αλακνχζηη = ν κνπηξσκΫλνο.  

αζέξληηζκα = ε δαιΪδα.  

εληνχθη = ζΪλδπμ πνπ εέλαη ην μχιηλν θνπηέ 

ηΪλθα = ε ζθηΪ.  

ηλέ = ην ξερφ ηαςέ.  

θΪθαι = εέλαη ε αθξέδα.  

θαθνχληα =  θΪιηζεο.  

ιΪκα =  θνξκφο ηνπ ζηαξηνχ κεηΪ ηελ αθαέξεζε ηνπ ζηαρηνχ 

ΣαξαιηΪο = ν παιαβφο.  

ΣαρηΪκπηηα = νη ςχιινη.  

Σξφζθνπη = ε αγξηΪδα απφ ρφξηα.  

Σζηνκ ΜπαιληΪθ = ε θσινηνχκπα.  

Σζηηζέ = θξΫαο θαη πξνΫξρεηαη απφ ην αξραηνειιεληθφ ηηηζένλ  

Φέλθα = ην κηθξφ ζθπιΪθη.  

ΥΪλη = ρψξνο γηα ηελ ππνδνρά θαη ηε δηαλπθηΫξεπζε ηαμηδησηψλ θαη ησλ 

δψσλ ηνπο, παλδνρεέν. 

Υαξακέαο = εέλαη ν θιΫθηεο.   

 

 

 12.2. Γισζζάξη Αγγιηθό 

 

Campus= θΪκπνο απ‟φπνπ πξνΫξρεηαη ε ιΫμε θακπέλα πνπ ζεκαέλεη βαηζηληΪ. 

Cellariumm = θειΪξη, απνζάθε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
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Circenses = circinus απφ φπνπ πξνΫξρεηαη ε ζνρηλά ιΫμε θηξθηλΫδη πνπ εέλαη 

εέδνο πηελνχ, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνένπ εέλαη λα θΪλεη θχθινπο πΪλσ απ‟ηα 

πηψκαηα (θνξΪθη) 

Cisterna = δεμακελά ά ε ιεγφκελε ζηΫξλα.  

Cotula = ζην νρφ εέλαη ην πέζσ κΫξνο ηνπ παληεινληνχ ησλ γεξφλησλ ιφγσ 

ζράκαηνο θνχπαο. 

Damula = κηθξά αγειΪδα, ε δακΪια. 

Farina = Ϊιεπξν. 

Fascia = θΪζθησκα ησλ κσξψλ, ζπΪξγαλα.  

Gurgulio = νηζνθΪγνο, απ‟φπνπ πξνΫξρεηαη ε ζνρηλά ιΫμε γθνπξγθνχξ 

δειαδά ν θαγΪο.  

Insusurro = ςηζπξέδσ απ‟φπνπ πξνΫξρεηαη ην ζνχζνπξν. 

Liquidus = ξεπζηφο απφ φπνπ πξνΫξρεηαη ε ιΫμε ιέγδα, δειαδά ην ρνηξηλφ 

ιέπνο 

Longurius = ινλγθνχξ ά ινπλγθνχξη, πνπ ραξαθηεξέδεη Ϋλαλ Ϊλζξσπν ςειφ 

θαη Ϊκπαιν.  

Merda = θαξπφο θαη ρξεζηκνπνηεέηαη απηνχζην σο επψλπκν ά παξαηζνχθιη 

ΜΫξληαο. 

Nilus = πνπ ζεκαέλεη νρεηφο, απφ φπνπ πξνάιζε ε λέια απνηπρέα- αηηκέα.  

Oldu = νιληνχ  ηνπξθηθά ξέδα θαη ζεκαέλεη πηψζε ηνπ αληηπΪινπ κε ηελ 

πιΪηε ζην Ϋδαθνο. 

Panarium = παλΫξη ςσκηνχ ά ςσκηΫξα.  

Pila = ζθαηξέδην- φξρεηο, απ‟φπνπ πξνάιζε ε ιΫμε πέιθα πνπ ζηελ παηδηθά 

γιψζζα ηνπ νρνχ ζεκαέλεη πΫνο.  

Plasenta = πιαθΫληα, ρξεζηκνπνηνχηαλε απηνχζηα θαη ζάκαηλε πέηα.  

Poto = πέλσ θαη απφ απηφ πξνάιζαλ ηα πφηηα ά πφηη, πνπ Ϋρεη δηπιά ζεκαζέα 

πάιηλν αγγεέν ά ειΪρηζην πνληΪξηζκα ζηα ραξηνπαέγληα.  

Pulpitum = ξΪθη, απφ φπνπ πξνάιζε ε ιΫμε πνπιέηζα, ζηα δσκΪηηα ησλ 

παιηψλ ζπηηηψλ άηαλ ην ξΪθη γχξσ γχξσ.  

rules, that became popular in Brazil = δηνξγΪλσζε Πνιεκηθψλ Σερλψλ κε 

απεξηφξηζηε ζσκαηηθά επαθά θαη ιηγνζηνχο θαλφλεο πνπ ηειεέηαη ζηε Βξαδηιέα. 

soğuk = ςπρξφο, ςχρνο θξχν 

sucho =μεξνπφηακνο, μεξφο ηφπνο 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
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Turtur =  ηξπγψ, απφ φπνπ πξνάιζε ε ζνρηλά νλνκαζέα ηνπξηνπξέηζα ελφο 

πνπιηνχ (έζσο ην ηξπγφλη).  

U.F.C. = Ultimate Fighting Championship =δηνξγΪλσζε Πνιεκηθψλ Σερλψλ 

Urna = απ‟φπνπ πξνΫξρεηαη ε γνχξλα, ην κΫξνο πνπ ζρεκΪηηδαλ ηα 

ηξερνχκελα λεξΪ.  

Vale Tudo = full-contact unarmed combat events, with a limited number of 
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